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Gerako Oy korottaa ostotarjoustaan 710 euroon osakkeelta –

66 miljoonaa euroa tarjolla Leppäkosken Sähkö Oy:n omistajille
Gerako Oy on 22.1.2018 ilmoittanut korottavansa 20.12.2017 julkaisemansa Leppäkosken Sähkö Oy:n
osakkeita koskevan ehdollisen ostotarjouksen tarjoushintaa. Tarjouksen uusi ostohinta on 710 euroa
osakkeelta, mikä toteutuessaan enimmillään tarkoittaisi yhteensä runsasta 66 miljoonaa euroa
osakkeenomistajille, joista suurimmat ovat alueen kaupunkeja ja kuntia suoraan tai niiden omistamien
energiayhtiöiden kautta. Hinta on 3,5-kertainen 5.12.2017 ylimääräisessä yhtiökokouksessa
Leppäkosken Sähkön hallituksen ilmoittamaan osakkeen 200 euron arvoon verrattuna ja 160 euroa
osakkeelta enemmän kuin Sallila Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n tarjous. Korotettu
ostotarjous koskee automaattisesti myös jo aiemmin myyntisitoumuksensa Gerakolle antaneita
osakkeenomistajia. Ostotarjouksen muut ehdot ovat tarjousasiakirjan mukaisesti ennallaan.
”Ostotarjouksemme on kaikille Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajille mahdollisuus hyödyntää
korkea tarjoushinta eikä sitä ole rajoitettu kilpailevan tarjouksen tapaan vain pieneen määrään
osakkeita. Näin ollen myös kunnat ja kaupungit voivat hyödyntää tämän tilaisuuden, eikä
pienosakkaidenkaan tarvitse pelätä tarjouksen ulkopuolelle jäämistä, kun ostokiintiötä ei ole”, toteaa
Gerako Oy:n toimitusjohtaja Seppo Järvi. ”Tavoitteenamme on pitkäaikainen sijoitus paikalliseen
energiayhtiöön yhdessä suomalaisten eläkevakuutusyhtiöiden kanssa. Kilpailevan ostotarjouksen
puhelinmyyjien väitteet, että Gerako pilkkoisi yhtiön ja myisi sen nopeasti eteenpäin, eivät pidä
paikkaansa.”.
Gerako on ilmoittanut purkavansa Leppäkosken hallituksen ylimitoitetun kannustinjärjestelmän
ostotarjouksensa toteutuessa. Nykyisen hallituksen itselleen ja johtoryhmälle järjestelemän
kannustinohjelman kokonaisarvo on Gerakon korotetun ostotarjouksen hinnalla 3,8 miljoonaa euroa.
Gerako on hakenut Pirkanmaan käräjäoikeudelta kannustinohjelmaan liittyneiden
yhtiökokouspäätösten mitätöimistä sekä päätösten tilapäistä toimeenpanokieltoa, jonka käräjäoikeus
määräsikin 22.12.2017. Gerako on myös asettanut vaaditun 300 000 euron vakuuden
turvaamistoimenpiteelle. Leppäkosken Sähkö on tiedotteessaan 29.12.2017 ilmoittanut jatkavansa
kannustinjärjestelmän toteuttamista.
Hallitus ei ole antanut suostumustaan Gerakon K-sarjan osakeostoille
”Yhtiön hallitus on kieltäytynyt antamasta suostumuksia K-sarjan osakeostojemme
rekisteröintipyyntöihin eikä ole merkinnyt kaikkia K-osakkeitamme osakerekisteriin, vaikka olemme
Yhtiön osakkeenomistaja. Samaan aikaan hallitus kertoo etsivänsä osakaskunnan ulkopuolista
infrasijoittajaa omistajaksi yhtiöön eli suosii ulkopuolista tahoa nykyisen osakkeenomistajan sijaan.
Hallituksen epätasapuolisesti käyttämä harkintavalta yhtiöjärjestyksen suostumuslauseen osalta
pakottaa meidät pitämään tarjouksemme ehdollisena. Tällainen hallituksen toiminta ei mielestämme
ole osakkeenomistajien edun mukaista vaan sillä pyritään ohjaamaan osakekaupat hallituksen
nykyistä toimintatapaa tukevalle taholle osakkeenomistajien edusta piittaamatta”, sanoo Järvi.

Lisätietoja: Seppo Järvi, toimitusjohtaja Gerako Oy, p. 0505 999 055, seppo.jarvi@gerako.fi

Gerako Oy on vuonna 1974 perustettu vakavarainen suomalaisomisteinen perheyritys ja Gerakokonsernin emoyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 22 miljoonaa. euroa, taseen loppusumma 113
miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 99,6 %. Yhtiö on osaomistajana useissa suomalaisissa yrityksissä
varhaisen vaiheen kasvuyrityksistä aina useita vuosikymmeniä toimineisiin yrityksiin. Esimerkkejä
Gerakon osaomistusyhtiöistä ovat Revenio Oyj, Oy Plastex Ab, Tamturbo Oy ja Mitta Oy.
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Taustatietoja:
Leppäkosken Sähkön suurimmat osakkeenomistajat ja tarjouksen mukaiset
osakeomistusten arvot
Leppäkosken Sähkö Oy:n kymmenen suurinta osakerekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa
pois lukien yhtiön omassa tai henkilöstörahaston hallussa olevat osakkeet:
osakkeenomistaja
Satapirkan Sähkö Oy
Ikaalisten Kaupunki
Vatajankosken Sähkö Oy
Sallila Energia Oy
Parkanon Kaupunki
Vakka-Suomen Voima Oy
Kokemäen Sähkö Oy
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
Jämijärven Kunta
Kihniön Kunta

euroa
16 398 160
6 432 600
4 089 600
3 699 100
2 323 120
1 680 570
1 195 640
701 480
526 820
505 520
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