HYVÄKSYMISLOMAKE
Tämä Gerako Oy:n 20.12.2017 julkistaman Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeita
koskevan Ostotarjouksen Hyväksymislomake toimii myös Ostajan ja
myyjänä olevan osakkeenomistajan (”Myyjä”) välillä kauppakirjana
1. OSAKKEENOMISTAJA JA MYYJÄ (Myyjä täyttää)
Myyjän nimi		

Henkilötunnus / Y-tunnus

Myyjän osoite
Sähköpostiosoite (jos on)		
				

2. OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA KAUPAN KOHDE (Myyjä täyttää)
Allekirjoittamalla tämän Hyväksymislomakkeen Myyjä hyväksyy Gerako Oy:n Ostotarjouksen 20.12.2017 ja sen ehdot (”Ehdot”,
LIITE 1) sekä myy Ehtojen mukaisesti alla yksilöidyt omistamansa Leppäkosken Sähkö Oy:n (Y-tunnus: 0133023-9) Osakkeet
Ostajalle:
kpl K-osakkeita ja

kpl A-osakkeita (Osakkeet ovat arvo-osuuksina).

Myyjän Arvo-osuustilin tiedot ovat:
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Ostajan tulee maksaa Myyjälle Ehtojen mukainen Osakkeiden kauppahinta Myyjän pankkitilille seuraavin maksuyhteystiedoin:
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3. OSTAJA (Ostaja täyttää)

Tilinumero IBAN-muodossa

Ostajan nimi		
Ostajan osoite
Sähköpostiosoite

Y-tunnus

4. KAUPPAHINTA JA MUUT EHDOT (Ostaja täyttää)
Osakkeen Ehtojen mukainen Tarjoushinta on
Kaupan kohteena on Osakkeita yhteensä

euroa per Osake.
kappaletta.

Kaupan kohteena olevien Osakkaiden tämän kauppakirjan mukainen kokonaiskauppahinta on yhteensä

euroa.

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy Ostajalle, kun sekä Ostaja ja Myyjä ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan ja kun Ehtojen mukainen kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu Myyjälle edellä yksilöidylle pankkitilille.
Myyjä antaa kauppakirjan liitteenä olevan valtakirjan (LIITE 2).
Ostaja maksaa kaupasta maksettavan varainsiirtoveron. Ostaja ja Myyjä ovat tietoisia kauppaan mahdollisesti liittyvistä veroseuraamuksista.
Allekirjoittamalla tämän Hyväksymislomakkeen Ostaja osaltaan hyväksyy kaupan ehdot ja sitoutuu maksamaan Osakkeiden
kauppahinnan Myyjälle kauppakirjassa sovitun mukaisesti.

Tätä kauppakirjaa on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta: yksi (1) Myyjälle ja yksi (1) Ostajalle.

MYYJÄN ALLEKIRJOITUS (Myyjä täyttää)
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Myyjän allekirjoitus
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OSTAJAN ALLEKIRJOITUS (Ostaja täyttää)

Paikka ja päiväys
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Ostajan allekirjoitus

LIITTEET

Nimenselvennys, asema

1. Gerako Oy:n 20.12.2017 julkistaman Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeita koskevan Ostotarjouksen Ehdot
2. Myyjän Gerako Oy:lle tai sen määräämälle antama valtakirja

Liite 1

OSTOTARJOUKSEN EHDOT (tarjousmuistion kohta 2.1)
Ostotarjouksen tekijä

Tarjouksentekijä on Gerako Oy.
Gerakon toteuttamassa Ostotarjouksen mukaisessa kaupassa ostajana
voi olla myös Gerako-konserniin kuuluva yhtiö (”Konserniyhtiö”) Gerakon vapaasti päättämän mukaisesti (Gerako ja Konserniyhtiö jäljempänä
yhdessä ”Ostaja”).
Ostotarjouksen kohde

Ostotarjous kohdistuu kaikkiin Leppäkosken Sähkön A-sarjan ja K-sarjan
osakkeisiin (jäljempänä yhdessä ”Osake”):
• jotka ovat olleet 5.12.2017 merkittyinä Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) sekä viimeistään
30.11.2018 merkittyinä arvo-osuusjärjestelmään ja Yhtiön voimassa
olevaan osakasluetteloon; ja
• jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Gerako-konserniin kuuluvan yhtiön,
Leppäkosken Sähkön tai muun Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvan yhtiön, Yhtiön henkilöstörahaston tai Yhtiön henkilöstörahaston
omistamien yhtiöiden omistuksessa: ja

1. Viimeistään 21.11.2018 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat Tarjouksentekijän valittavaksi esittämät myös yleisesti arvioiden hallituksen jäseniksi
kelpoiset henkilöt.
2. Tarjousmuistion päivämääränä voimassa olevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n 3. alakohdan, 11 §:n, 13 §:n, 14 §:n, 15 §:n ja 17 §:n määräykset
poistetaan yhtiöjärjestyksestä ja edellä yksilöityjen yhtiöjärjestyksen
määräysten poistaminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin viimeistään 21.11.2018 mennessä.
3. Yhtiö ei ole 4.12.2017 ja 21.11.2018 välisenä aikana sitoutunut Yhtiön
Osakkeiden arvon kannalta arvioituna olennaisesti Osakkeiden arvoa
heikentävään sopimukseen tai sopimuksiin eikä antanut edellä mainitulla tavalla arvioiden olennaisesti Osakkeiden arvoa heikentävää
sitoumusta tai sitoumuksia.
4. Tarjouksentekijän tulee saada viimeistään 21.11.2018 mennessä Ostotarjouksessa hankittavien Osakkeiden perusteella vähintään 50,1 prosentin osuus Yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuomista äänistä (jäljempänä yhdessä ”Enemmistöosuus”) määritettynä
Yhtiön koko Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 21.11.2018 rekisteröidystä Yhtiön osakkeiden osake- ja äänimäärästä, ottaen määrityksessä huomioon myös

• joita ei ole saatu omistukseen Yhtiön kannustinjärjestelmän kautta.

• ennen ajankohtaa 21.11.2018 merkittäväksi suunnattujen, mutta merkitsemistä koskevien ehtojen mukaan vielä merkitsemättömien Yhtiön osakkeiden tuottamat osake- ja äänimäärät; ja

Ostotarjouksen ehdollisuus

• ennen ajankohtaa 21.11.2018 merkittäväksi suunnattujen sekä merkitsemistä koskevien ehtojen mukaan jo merkittyjen, mutta vielä
Kaupparekisteriin rekisteröimättömien Yhtiön osakkeiden tuottamat
osake- ja äänimäärät; ja

Ostotarjouksen toteuttaminen on Tarjouksentekijän osalta ehdollinen
kaikkien seuraavien edellytysten (”Ostotarjouksen Edellytykset”) toteutumiselle:

• ennen ajankohtaa 21.11.2018 Yhtiön myöntämien optio-oikeuksien ja
muiden Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden
tuottamat osake- ja äänimäärät.

jossa,

Tarjouksentekijä voi niin vapaasti päättäessään luopua yhdestä tai useammasta Ostotarjouksen Edellytyksestä Ostotarjouksen toteuttamiseksi.

B on Yhtiön Osakkeiden lukumäärä, joka voitaisiin ostaa Osakkeiden liikkeeseenlaskusta taikka optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja niiden käytöstä saatavalla kokonaisvastikkeella, kun Osakkeen hintana käytetään Osakkeen
Tarjoushintaa välittömästi ennen liikkeeseenlaskun ehtojen ensimmäistä
julkistamispäivää. Liikkeeseenlaskun ollessa maksuton, käytetään Osakkeiden liikkeeseenlaskusta taikka optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin
oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskusta ja niiden käytöstä
saatavana kokonaisvastikkeena nollaa (0) euroa; ja

Tarjoushinta ja sen vahvistaminen

Tarjoushinta on viisisataakaksikymmentä (520) euroa Osakkeelta. Tarjoushintaa voidaan oikaista, alentaa ja korottaa jäljempänä näissä ehdoissa esitetyllä tavalla (alkuperäinen, oikaistu, alennettu ja korotettu tarjoushinta jäljempänä tässä Tarjousmuistiossa yhdessä ”Tarjoushinta”).
Tilanteessa, jossa Tarjouksentekijä on näissä ehdoissa esitetyn mukaisesti päättänyt ennen Ostotarjouksen Edellytysten täyttymistä oikaista,
alentaa tai korottaa Tarjoushintaa, maksetaan myös ennen mainittua Tarjoushinnan muuttamista Ostotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien Osakkeista muutettu Tarjoushinta ennen muuttamista voimassa
olleen Tarjoushinnan määrän sijaan.
Gerako vahvistaa näiden ehtojen mukaisen lopullisen Tarjoushinnan jäljempänä näissä ehdoissa esitetyn Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä.
Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että kaikki osakkeenomistajat, jotka
ovat hyväksyneet Ostotarjouksen ennen Ostotarjouksen Edellytysten
täyttymistä saavat Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijälle myymistään Osakkeista saman hinnan.

A on Yhtiön Osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä välittömästi ennen
yllä mainitun liikkeeseenlaskun ehtojen päättämistä kerran;

C on liikkeeseen laskettujen Osakkeiden lukumäärä taikka optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien käytön johdosta liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärä laskettuna
optioiden tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien liikkeeseenlaskupäivänä.
Esimerkki 1 tarjoushinnan alentamisesta:

Yhtiö laskee liikkeelle 1800 kpl osakkeita ilmaisannissa (0 eur/osake).
A = 104342
C= 1800
B= 0 (kokonaisvastike 0 euroa)
Alennettu tarjoushinta =
520 eur x (104342 + 0) / (104342 + 1800) = 511,18 euroa

Osakkeenomistajan Tarjouksentekijälle annettava valtakirja

Osakkeenomistajan tulee antaa Tarjouksen hyväksymisen yhteydessä
Tarjouksentekijälle valtakirja, jolla osakkeenomistaja valtuuttaa Tarjouksentekijän valtakirjan antamisesta lukien edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään osakkeenomistajan kaikkien omistamien Yhtiön
Osakkeiden ääni- ja puhevaltaa Yhtiön varsinaisessa ja ylimääräisissä
yhtiökokouksissa sekä tarvittaessa vaatimaan yhtiökokouksen koolle kutsumista. Valtakirjan tulee olla voimassa 31.12.2018 saakka.

Esimerkki 2 tarjoushinnan alentamisesta:

Yhtiö laskee liikkeelle 3600 kpl optioita oikeuttaen 3600 osakkeen merkintään 100 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.
A = 104342
C= 3600

Osakkeenomistajan Tarjouksentekijälle antaman valtakirjan tulee:

B= 692,31 (kokonaisvastike 360.000 euroa)

(i) peruuttaa kaikki osakkeenomistajan aiemmin omistamiaan Osakkeita koskevat Ostotarjouksen hyväksymishetkellä voimassa olevat
valtakirjat, joilla osakkeenomistaja on valtuuttanut edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän omistamien Yhtiön Osakkeiden
ääni- ja puhevaltaa Yhtiön varsinaisissa ja/tai ylimääräisissä yhtiökokouksissa; ja

Alennettu tarjoushinta =

(ii) olla voimassa yhtäjaksoisesti osakkeenomistajan Ostotarjouksen hyväksymishetkestä siihen saakka, kunnes Ostotarjouksen kohteena
olevien Osakkeiden omistusoikeus siirtyy Tarjouksentekijälle.
Tarjoushinnan oikaiseminen

Ostotarjouksen kohteena oleville Osakkeille kuuluvat osingot ja muut varat, (i) joiden jakamisesta on päätetty ennen Ostotarjouksen julkistamista ja (ii) jotka ovat erääntyneet maksettavaksi ennen Osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä Tarjouksentekijälle, kuuluvat Ostotarjouksessa
myyjänä olevalle osakkeenomistajalle. Osakkeiden omistusoikeuden Tarjouksentekijälle siirtymisen jälkeen Osakkeille maksettavaksi erääntyvä
osinko tai muut varat kuuluvat Tarjouksentekijälle.
Mikäli Leppäkosken Sähkö ennen Ostotarjouksen Edellytysten täyttymistä päättää jakaa osinkoa ja/tai muita varoja, johon Ostotarjouksen
hyväksyneellä osakkeenomistajalla on oikeus, alennetaan Tarjoushintaa
vastaavasti Osakkeelle maksetulla osingon ja/tai varojenjaon määrällä.
Tarjoushinnan alentaminen

Mikäli Yhtiö 5.12.2017 tai sen jälkeen ja ennen Ostotarjouksen Edellytysten täyttymistä laskee liikkeeseen uusia tai hallussaan olevia Osakkeita,
optio-oikeuksia tai muita Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, välittömästi ennen kyseistä liikkeeseenlaskua voimassa olevaa Tarjoushintaa
alennetaan kertomalla se alla yksilöidystä laskukaavasta saatavalla murtoluvulla (joka on kuitenkin aina enintään 1/1), jonka laskutoimituksen
tulona saadaan alennettu Tarjoushinta.
Alennetun Tarjoushinnan laskukaava on seuraava:
Alennettu Tarjoushinta = Tarjoushinta x (A+B)/(A+C)

520 eur x (104342 + 692,31) / (104342 + 3600) = 505,99 euroa
Yllä kohdassa mainittua kokonaisvastiketta määritettäessä siitä ei vähennetä Osakkeiden optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien
erityisien oikeuksien liikkeeseen laskemisesta tai tarjoamisesta johtuvia
tai muuten niihin liittyviä kuluja. Mikäli saatava vastike on kokonaan tai
osittain muuta omaisuutta kuin rahaa (”Apporttiomaisuus”), käytetään
vastikkeena Apporttiomaisuuden käypää arvoa omaisuuden luovutushetkellä, jonka käyvän arvon Yhtiön tilintarkastaja on hyväksynyt.
Mikäli Yhtiö toteuttaa useita edellä esitetyn kaltaisia järjestelyjä, käytetään tarjoushinnan alentamislaskelman tarjoushintana edellisen järjestelyn laskelmasta saatua alennettua tarjoushintaa.
Tarjoushinnan mahdollinen korottaminen

Tarjouksentekijällä on oikeus korottaa Tarjoushintaa tai aiemmin näiden
ehtojen mukaisesti oikaistua, alennettua tai korottamaansa Tarjoushintaa
ennen Ostotarjouksen Edellytysten täyttymistä.
Tarjoushinnan maksaminen

Leppäkosken Sähkön osakkeista maksettava Tarjoushinta maksetaan
Ostotarjouksen hyväksyneelle osakkeenomistajalle hänen hyväksymislomakkeessa (”Hyväksymislomake”) yksilöimälleen suomalaiselle pankkitilille arviolta kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siitä lukien, kun
viimeinenkin alla olevista edellytyksistä on täyttynyt:
1. Kaikki Ostotarjouksen Edellytykset ovat täyttyneet;
2. Osakkeenomistaja on hyväksynyt Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti;
3. Osakkeenomistaja on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti allekirjoittanut
Hyväksymislomakkeen kahtena (2) kappaleena ja luovuttanut kaupan
kohteena olevat arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan omistamaksi merkityt Yhtiön Osakkeet Gerakolle tai tämän määräämälle Konserniyhtiölle asianmukaisesti siirrettynä siten, että Osakkeet ovat Tarjoushinnan maksamisen jälkeen merkittävissä Ostajan arvo-osuustilille.

Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on muussa luottolaitoksessa kuin
Nordea-pankissa, kirjautuu maksettu Osakkeiden Tarjoushinta osakkeenomistajan pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun
mukaisesti.
Tarjousaika

Tarjousaika alkaa 21.12.2017 klo 09.30 ja päättyy 28.2.2018 klo 16.00. Gerako voi halutessaan päättää Tarjousajan jatkamisesta yhden tai useamman kerran ilmoittamalla Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta erikseen (alkuperäinen ja jatkettu tarjousaika tässä
Tarjousmuistiossa ”Tarjousaika”) ennen aiemmin voimassa olleen Tarjousajan päättymistä.
Tarjouksenantaja ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta Gerakon verkkosivuilla tai muulla parhaaksi katsomallaan tavalla. Tarjouksenantaja voi jatkaa Tarjousaikaa enintään 21.11.2018 saakka.
Gerakon oikeus keskeyttää Ostotarjous

Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää Ostotarjous tai mahdollisesti
jatkettu Ostotarjous milloin tahansa painavasta syystä. Tarjouksentekijä
ilmoittaa mahdollisesta Ostotarjouksen keskeyttämisestä Gerakon verkkosivuilla sekä kirjallisesti kaikille keskeyttämishetkellä Ostotarjouksen
Hyväksymislomakkeen allekirjoittaneille ja Tarjouksentekijälle toimittaneille osakkeenomistajille.
Peruutusoikeus

Osakkeenomistajan tekemä Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova,
eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jossa peruuttamisoikeus on
olemassa, Ostotarjouksen hyväksymisen peruutus annetaan kirjallisesti
toimittamalla peruutusilmoitus Tarjouksentekijälle samaan osoitteeseen,
johon kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen Hyväksymislomake toimitettiin.
Ostotarjouksen hyväksyminen

Ostotarjouksen voi hyväksyä Leppäkosken Sähkön osakkeenomistaja,
jonka omistamat Yhtiön Osakkeet ovat Tarjousaikana kirjattu Leppäkosken Sähkön arvo-osuusjärjestelmässä ylläpidettyyn osakasluetteloon.
Leppäkosken Sähkön osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ilmoittamalla hyväksymisensä Tarjouksentekijälle. Hyväksyminen tehdään
Ostotarjouksen Hyväksymislomakkeella, palauttamalla sekä Hyväksymislomake kahtena (2) alkuperäisenä kappaleena että valtakirja yhtenä
(1) kappaleena asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna Tarjouksentekijälle yhteystiedoin Gerako Oy, Koronakatu 2, 02210 Espoo. Allekirjoitettu Hyväksymislomake toimii samalla myös Ostotarjouksen
mukaisena Osakkeiden kauppakirjana. Ostotarjouksen hyväksyminen on tehtävä Tarjousaikana ja Hyväksymislomakkeet, valtakirja sekä
osakkeenomistajalta mahdollisesti muu edellytetty selvitys tulee olla toimitettuna Gerakolle viimeistään viiden (5) arkipäivän sisällä Ostotarjouksen päättymishetkestä lukien. Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova ja
peruuttamaton.
Pantattuja Osakkeita voidaan tarjota ostettavaksi vain asianomaisen
pantinhaltijan kirjallisella suostumuksella edellytyksin, että panttauksen kohteena olevat Osakkeet vapautetaan panttauksesta ja kaikista
rasitteista Tarjouksentekijän omistukseen ja vapaaseen määräysvaltaan
Osakkeiden omistusoikeuden siirtyessä Tarjouksentekijälle.
Hyväksymislomakkeessa Ostotarjouksen hyväksyvä Leppäkosken Sähkön osakkeenomistaja muun muassa sitoutuu peruuttamattomasti
Leppäkosken Sähkön Osakkeiden kauppaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, hyväksyy Ostotarjouksen ehdot, valtuuttaa Gerakon tai sen määräämän käyttämään luovuttamiinsa Leppäkosken Sähkön Osakkeisiin
liittyvää ääni- ja puhevaltaa heti tämän Ostotarjouksen hyväksymisestä
lähtien ja luovuttaa ja siirtää hyväksymislomakkeessa mainitut Leppäkosken Sähkön Osakkeet Gerakolle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Mikäli Ostotarjouksen hyväksyvä henkilö toimii osakkeenomistajan asiamiehenä, on Hyväksymisilmoituksen mukana toimitettava osakkeenomistajan asiamiehelle antama ja allekirjoittama valtakirja alkuperäisenä.
Lisäksi valtuutetun tai oikeutetun henkilön on toimitettava Hyväksymislomakkeen liitteenä kopio voimassa olevasta passistaan tai voimassa olevasta kuvallisesta henkilö- tai ajokortistaan.

Vaillinainen selvitys oikeudesta luovuttaa Osake

Gerako pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä osakkeenomistajan suorittamaa Ostotarjouksen hyväksymistä, mikäli selvitys oikeudesta
luovuttaa Osake on Tarjouksentekijän käsityksen mukaisesti vaillinainen.
Ilmoitus Ostotarjouksen alustavasta tuloksesta

Tarjousajan päätyttyä Gerako tiedottaa Ostotarjouksen alustavasta tuloksesta, 8.3.2018 Gerakon verkkosivuilla, ellei Tarjousaikaa ole päätetty
jatkaa. Mikäli tarjousaikaa on päätetty jatkaa, tiedottaa Gerako Ostotarjouksen alustavasta tuloksesta arviolta viiden (5) arkipäivän kuluttua jatketun Tarjousajan päättymisestä lukien.
Ilmoitus Ostotarjouksen lopullisesta tuloksesta sekä Ostotarjouksen Edellytysten mahdollisesta täyttymisestä ja Ostotarjouksen täytäntöönpanosta

Gerako tiedottaa viimeistään 30.11.2018 Ostotarjouksen lopullisesta tuloksesta sekä Ostotarjouksen Edellytysten mahdollisesta täyttymisestä
Gerakon verkkosivuilla. Ostotarjouksen Edellytysten täytyttyä ehtojen
mukaisesti Gerako vahvistaa viimeistään 30.11.2018 Ostotarjouksen täytäntöönpanon. Mikäli Ostotarjouksen Edellytykset eivät ole täyttyneet,
Gerako ilmoittaa viimeistään 30.11.2018, tuleeko se siitä huolimatta panemaan täytäntöön Ostotarjouksen luopuen jostakin/joistakin Ostotarjouksen Edellytyksestä.
Siinä tapauksessa, että Ostotarjous pannaan täytäntöön, lähetetään vahvistuskirjeet toteutuneista Osakekaupoista Osakkeensa myyneille osakkeenomistajille viimeistään 30.11.2018. Gerako lähettää vahvistuskirjeen
mukana osakkeenomistajan kappaleen Ostajan allekirjoittamasta Hyväksymisilmoituksesta. Ostotarjouksen ehtojen mukainen ja Tarjouksentekijän hyväksymä osakekauppa on sitova vahvistuskirjeen lähettämisestä,
perille saapumisesta tai sen vastaanottamisesta riippumatta.
Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Ostotarjouksessa luovutettuihin Leppäkosken Sähkön
osakkeisiin siirtyy Ostajalle, kun Tarjoushinta on kokonaan maksettu kyseiselle osakkeenomistajalle osakkeenomistajan ilmoittamalle pankkitilille.
Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä tai Konserniyhtiö ei peri maksua tai palkkiota Leppäkosken Sähkön osakkeenomistajalta Ostotarjouksen hyväksymisestä.
Ostotarjoukseen liittyvistä osakekaupoista johtuvista varainsiirtoveroista
vastaa Ostaja. Osakkeenomistajalta ei peritä kaupasta välityspalkkiota.
Muut asiat

Ostotarjoukseen liittyvistä muista ehdoista ja seikoista sekä käytännön
toimenpiteistä päättää Gerako. Tarjousmuistion kohdat ”Tiivistetyt toimintaohjeet osakkeenomistajille” ja ”Toimintaohjeet osakkeenomistajille” ovat osa tämän Ostotarjouksen ehtoja.
Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden
puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella,
jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai
muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää, jota ei ole tässä Tarjousmuistiossa nimenomaisesti huomioitu. Tätä Tarjousmuistiota ja siihen
liittyviä Hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään
edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin
välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Australiassa, Kiinassa, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella Hong-kongissa, Kanadassa, Japanissa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa
eikä Yhdysvalloissa.
Tätä Ostotarjousta ei tehdä tai esitetä henkilöille, joiden osallistuminen
edellyttäisi ylimääräistä tarjousesitettä, rekisteröimistä tai muita toimia
kuin niitä, joita vaaditaan Suomen lain mukaan. Tätä Tarjousmuistiota
ei saa jakaa sellaisessa maassa, jossa jakelu tai Ostotarjous edellyttäisi edellisessä lauseessa eriteltyjä toimia tai jossa ne ovat kyseisen maan
säännösten vastaisia. Mikäli tässä tarkoitettua jakelua kuitenkin tapahtuu,
mahdolliset hyväksymiset kyseisistä maista voidaan jättää huomioimatta.

