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Ehdollinen ostotarjous Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeista: 520

eur/osake

Arvoisa Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistaja
Gerako Oy on tänään julkaissut ehdollisen ostotarjouksen Leppäkosken Sähkö Oy:n
osakkeista. Tarjoamme osakerekisteriin merkityistä omistamistanne
Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeista 520 euroa kappaleelta. Hinta on 2,7kertainen yhtiön omien osakkeiden ostohintaan (189,50 eur) verrattuna ja tarjoaa
mielestämme erittäin korkean tuoton verrattuna osakkeen osinkohistoriaan (1,90 –
2,00 eur/osake vuonna 2017). Esimerkiksi 12 osakkeen myyminen tarkoittaa
6 240 euron kauppahintaa ostotarjouksen toteutuessa.
Tarjouksemme on ehdollinen ja edellyttää muun muassa, että riittävän moni
osakkeenomistaja hyväksyy sen. Kirjeen mukana lähetämme lisätietoa sekä täydelliset
ehdot sisältävän tarjousmuistion. Toivon, että perehdyt ostotarjoukseemme ja
huomaat sen houkuttelevan tason ja hyväksyt tarjouksemme.
Lisätietoja tarjouksestamme löydät verkkosivuiltamme www.gerako.fi/lks. Jos haluat
muita lisätietoja tai haluat keskustella tarjouksestamme, vastaamme mielellämme
kysymyksiisi sähköpostilla tai puhelimitse:
sähköposti: lks@gerako.fi tai puhelin: 010 439 8390
Ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja valtakirjoista
5.12.2017 pidetty Leppäkosken Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on herättänyt
mielenkiintoa niin osakkeenomistajien keskuudessa kuin lehdistössäkin. Yhtiön johto
leimasi osakkeenomistajille suunnatussa kirjeessään 16.11.2017 Gerakon
”vihamieliseksi yritysvaltaajaksi” ja järjesti valtakirjojen keräyksen, jonka tuloksena
yhtiön lakiasianjohtaja Vuolalle ja IPP:n toimitusjohtaja Kulovuorelle kerättiin
huomattava määrä valtakirjoja.
Yhtiökokouksen jälkeen olen saanut osakkeenomistajilta hämmästynyttä ja kitkerääkin
palautetta yhtiön valtakirjahankkeesta: valtakirjoja kerättäessä ei mainittu lainkaan
sitä, että valtakirjoja käytetään myös äänestettäessä johdon ja hallituksen
kannustinohjelmasta. Moni osakkeenomistaja kokee, että heille ei kerrottu sitä, että
valtakirjojen avulla siirretään 5,2% yhtiön osakkeista johdolle ja hallitukselle
vain varsin nimellistä korvausta vastaan. Jos Vuola ja Kulovuori olisivat
pidättäytyneet äänestämästä heille kerätyillä valtakirjoilla, olisi
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kannustinjärjestelmä jäänyt yhtiökokouksessa hyväksymättä selkeästi
määrävähemmistön turvin.
Yhtiön hallitus esitti kokouksessa arvionaan yhtiön osakkeen käyväksi arvoksi
toteutuneisiin osakekauppoihin viitaten noin 200 euroa. Kun hallituksen ja johdon
kannustinjärjestelmän arvoa arvioidaan nyt tarjolla olevan ostotarjouksen
osakekohtaisella hinnalla 520 euroa per osake, on hallitus Vuolalle ja Kulovuorelle
kerättyjen valtakirjojen turvin hakenut valtuutusta päättää itselleen ja johdolle
annettavaksi 2.803.840 euron ”kannustinta” 360.000 euron maksua vastaan.
Tämä noin kahden ja puolen miljoonan euron bruttotuotto tulee nykyisten palkkioiden
ja palkkojen päälle, jos esitetyn kannustinjärjestelmän ehdot toteutuvat.
Yhtiökokouksen päätöksistä on laadittu pöytäkirja, johon olen joutunut kokouksen
toisena pöytäkirjantarkastajana jättämään lausuman, jossa totean pöytäkirjan
näkemykseni mukaan poikkeavan useilta osin kokouksen kulusta ja päätöksistä.
Ostotarjouksemme toteutuessa yhtenä tavoitteenamme on kehittää Leppäkosken
Sähkön yrityskulttuuria vastaamaan nykyistä paremmin osakeyhtiölain tavoitteita ja
henkeä, missä osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu ja kohtuullisen tuoton
tulouttaminen osakkeenomistajille osinkoina ovat kantavia ajatuksia. Samalla
ostotarjous tarjoaa osakkeenomistajalle tilaisuuden saada kertasuorituksena hyvin
korkean tuoton verrattuna aiempaan markkina-arvoon tai historialliseen
osinkotuottoon. Tästä johtuen katsomme, että ostotarjouksen hyväksyminen on
taloudellisesti perusteltua. Toimi kuitenkin nopeasti, sillä hyväksyminen tulee tehdä
tarjouksen voimassaoloaikana.
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