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LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa 3.11.2016
Lounea on 2.11. kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 30.11.2016 kello 17:00 alkaen. Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseen on
Lounean hallituksella selkeät perustelut.

Mediasta on voitu seurata Lounean osakkeilla käytävän aktiivisesti kauppaa. Tänä päivänä osakkeita
ostetaan ylimmillään hintaan 610€, kun ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän arvolaskennan mukaan
hintahaarukka liikkuu 1360€ - 1530€ välillä. Osakkeiden hinta sinänsä ei ole Lounean määriteltävissä,
koska se määräytyy markkinoilla, mutta Lounea voi palvella omistajiaan monella eri tavalla
varmistaakseen kaikkien osakkeenomistajien edut eri tilanteissa.

Siksi Lounea tarjoaa omistajilleen mahdollisimman paljon tietoa yhtiöstämme, jotta osakkaat eivät myisi
osakkeitaan ainakaan liian halvalla. Lisäksi, koska Lounean osakkeet eivät ole avoimen kaupankäynnin
kohteena (esim. pörssissä), haluamme yhtiönä tarjota osakkaillemme mahdollisuuden luopua
osakkeistaan myös yhtiölle, jos tällaista tarvetta esiintyy. Lounean omistajista yli 90% ovat paikallisia,
jotka yleensä haluavat Lounean toimivan jatkossakin paikallisena toimijana paikallisten yritysten,
yhteisöjen ja yksityisten tarpeisiin. Omistajien tavoitteet olemmekin tiivistäneet Omistajastrategian
muotoon, joka löytyy julkisilta nettisivuiltamme.

Lounean hallitus haluaa turvata kaikkien osakkeenomistajiensa etua:
-

suunnatun osakeannin järjestämistä paikallisen omistuspohjan vahvistamiseksi ja
laajentamiseksi Sastamalassa

-

lunastuslausekkeen lisäämistä yhtiöjärjestykseen sekä

-

hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden ostoon.

Miksi osakeanti?

Osakeannin avulla Lounean hallitus haluaa mahdollistaa paikallisen omistuspohjan laajentumisen. Tätä
edellyttää yhtiön omistajastrategiakin. Omistajiksi halutaan kuntia, kaupunkeja ja paikallisia yrityksiä,
joille on tärkeää, että Lounea pysyy itsenäisenä, paikallisena toimijana, joka kehittää infrastruktuuria
paikallisten yritysten, yhteisöjen ja yksityisten tarpeisiin. Lounea tarvitsee ankkuriomistajia
toimialueiltaan, myös muun muassa uudella toimialueellaan Sastamalassa, jossa Lounealla on
nykyisellään vain muutama osakkeenomistaja. Myös asiakaspidon on nähty parantuvan, kun yhtiöllä on
paikallisia omistajia. Osakeantia Sastamalan alueelle puoltaa myös se, että Lounea käyttää annista
tulleita rahoja ko alueen investointeihin.
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Miksi lunastuslauseke?
Tarkoituksena on varmistaa, että pienosakkaiden ja –sijoittajien etu huomioidaan esimerkiksi
tilanteessa, jossa joku osakkeenomistaja saavuttaa esimerkiksi 20 % omistuksen Louneasta.
Lunastuslausekkeen avulla osakkeenomistaja velvoitetaan ostamaan loput osakkeet esimerkiksi hintaan
3 x taseen oman pääoman arvo. Näin hallitus haluaa varmistaa, ettei yhtiötä myydä vahingossa liian
halvalla, ja että kaikki osakkaat saavat kunnon korvauksen sijoituksestaan. Tarkoituksena ei siis ole
estää valtausta, jos sellainen tulee, vaan turvata osakkeenomistajien edut tällaisessa mahdollisessa
tilanteessa.

Miksi valtuutus omien osakkeiden ostoon?

Omien osakkeiden ostovaltuutuksella hallitus haluaa varmistaa, että osakkeiden likviditeettiä on, vaikka
yhtiö onkin listaamaton yhtiö, eikä sen osakkeilla ole markkinapaikkaa, ja että osakkeen arvolla on
mahdollisuus kehittyä suotuisasti vaihdannan takia, ja siten saadaan osakkeelle käypä hinta. Lisäksi
ammattisijoittajien viimeisin tarjous Lounean osakkeesta (610 e) ylittää hallituksen ostorajan (600 e),
joten nykyinen valtuutus on jäänyt riittämättömäksi. Yhtiö voi käyttää ostamiaan osakkeita suunnatun
osakeannin järjestämisessä paikallisen omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiö voi mitätöidä ostamansa
osakkeet ja näin nostaa jäljelle jäävien osakkeiden arvoa.

Lounean osakkeenomistajat ja heidän edustajansa ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja päättämään yllä olevista, Lounean hallituksen suosittamista
toimenpiteistä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, Lounea Oy, puh. 029 7070 275.

Lounea Oy on tietoliikenneyhteyksiä ja –palveluita tarjoava yritys, jonka valtteja ovat vankka asiantuntijuus, tehokas toiminta sekä paikallinen läsnäolo ja nopea palvelu. Lounealla on toimipisteitä
Salossa, Forssassa, Lohjalla, Sastamalassa, Somerolla, Loimaalla ja Liedossa. Lounea-konserniin
kuuluvat myös teleliiketoimintaa harjoittava Lounea Palvelut Oy sekä valtakunnallinen tietotekniikan
verkkokauppa Jimm’s PC-Store Oy. Konsernin vuosittainen liikevaihto on noin 70M€ ja sillä on
henkilöstöä noin 200 henkeä.

