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Hei,

Kiireellistä asiaa koskien Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaista
lunastuslauseketta.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtenä omistajana ollut Korson Linkki ry on lopettanut
toimintansa 7.3.2016. Purkautuminen kävi ilmi vasta nyt, kun Korson Linkki ry:ltä tiedusteltiin suostumusta
yhtiökokouksessa 19.4.2018 käsiteltyyn yhtiöjärjestyksen muutokseen.
Korson Linkin tarkoituksena oli ennen purkautumistaan siirtää osakkeet vastikkeetta Kuluttajaliitto –
Konsumentförbundet ry:n kautta Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle. Asiasta ei tehty aikanaan virallista
ilmoitusta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, joten yhtiön osakas- ja ääniluettelossa on ollut
merkittynä Korson Linkki ry:n nimi, vaikkei yhdistystä ole tosiasiassa ollut enää olemassa.
Korson Linkki ry on omistanut viisi (5) kanta-sarjan osaketta (nro:t 126-130), jotka tuottavat yhteensä 100
ääntä yhtiön yhtiökokouksessa. (Yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 923 kappaletta ja
kokonaisäänimäärä on 57 738 ääntä).
Korson Linkki ry:n, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n ja Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry
tahtotilana on ollut, että osakkeet voisivat siirtyä Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle.
Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määritellyn lunastuslausekkeen mukaan kantasarjan osakkeenomistajilla on
mahdollisuus tehdä lunastusvaatimus asiassa. Tiedustelemme teiltä, annatteko etukäteisen sitoumuksen
siitä, ettette tee lunastusvaatimusta, jolloin osakkeet voisivat siirtyä Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:lle.
Mikäli ette anna tätä sitoumusta, niin pyydän ilmoittamaan siitä sähköpostilla osoitteeseen
juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi. Mikäli annatte etukäteisen sitoumuksenne, niin pyydän täyttämään
mukana olevan dokumentin, skannaamaan sen ja lähettämään edellä mainittuun sähköpostiin täytettynä.
Pyydän toimittamaan vastauksenne viimeistään 13.7.2018.
Mikäli sitoumukset saadaan kaikilta kanta-sarjan osakkeenomistajilta, voivat Korson Linkki ry:lle merkityt
osakkeet siirtyä vastikkeetta Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n kautta Pääkaupunkiseudun
Kuluttajat ry:lle.

Annan mielelläni lisätietoja asiassa.

Ystävällisin terveisin
Juha Lehtikuja
Toimitusjohtaja

Olen vuosilomalla 25.6.2018 alkaen. Vuosilomani aikana lisätietoja asiasta antaa sijaiseni talous- ja
tuotantojohtaja Aatos Weckman (aatos.weckman@kierratyskeskus.fi)

--
toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Hermannin rantatie 2 A
00580 Helsinki
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juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi
gsm: +358 50 5014851
Skype: juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi

Olet enemmän!
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