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Hyvä Leppäkosken Sähkö Oy:n omistaja
  
Pian satavuotiaan Leppäkosken Sähkö Oy:n juuret ovat Ikaalisissa ja Leppäs-
kosken vesivoimalaitoksessa. Pienestä sähköntuottajasta on kasvanut moni-
puolinen pirkanmaalainen energiatalo. Leppäkosken Sähkö -konserni toimii 
tänä päivänä energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen 
kestäviä energiaratkaisuja.  Konserni on vastuullinen, alueellinen energia-alan 
moniosaaja tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teol-
lisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme 
kumppanina useissa eri yhteisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden ener-
gia-alan toimijoiden kanssa.

Tervetuloa omistajien omille sivuille! 

Palvellaksemme entistä paremmin omistajakuntaa, eli juuri Sinua, olemme perus-
taneet nettisivuille omistajille oman osion. Sivuilla on omistajille käytännön ohjei-
ta osakkeen omistukseen liittyen ja tärkeää tietoa esim. arvo-osuusjärjestelmästä, 
osakkeiden (arvo-osuuksien) kaupasta ja yhtiön omistajapolitiikasta. Sivuilta löy-
dät myös yhtiökokouskutsun ja -valtakirjat sekä mahdollisuuden ilmoittautua yh-
tiökokoukseen. Omistajien sivut löydät osoitteesta www.leppakoski.fi/omistajille.

Leppäkosken osakkeen arvo nousussa edelleen - tulostiedote 2016 

Leppäkosken Sähkö -konsernin arvo on edelleen vahvassa nousussa. Viidessä vuo-
dessa osakekohtainen substanssiarvo on noussut 244 eurosta noin 379 euroon 
per osake. Voit lukea lisää oheisesta tulostiedotteesta.

Varsinainen yhtiökokous 2017 
 
Yhtiökokous pidetään torstaina 30.3.2017 klo 10.00  
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa 
(Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinen).

Voit ilmoittautua yhtiökokoukseen omistajasivuilla www.leppakoski.fi/omistajille, 
josta löydät myös valtakirjan asiamiestä varten. 

Voit ilmoittautua myös
• kirjallisesti osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen,
• puhelimitse numeroon 044 750 3515 (Ritva Vanhatalo) tai
• sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi.

Mikäli osakkaana haluat lisätietoja yhtiöstä, voit olla yhteydessä toimitusjohtaja 
Juha Koskiseen, puh. 044 750 3315 tai sähköpostitse laskenta@leppakoski.fi.

Yhteistyöterveisin
Leppäkosken Sähkö Oy

Juha Koskinen
toimitusjohtaja
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244 275 301
336

2012 2013 2014 2015 2016

Konsernin substanssiarvo/osake (€)
kaikki velat

379

€1,00 €1,15 €1,16 
€1,36 

€1,90 

2012 2013 2014 2015 2016

Osinko/osake (€)
K-osake

Hallituksen esitys 
yhtiökokoukselle

€1,05 €1,20 €1,21 
€1,40 

€2,00 
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