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OSAKASSOPIMUS

Allekirjoittaneet ovat tällä osakassopimuksella sopineet Savon Energiaholding Oy:n (jäljempänä
Holding Oy) toimintaperiaatteista ja muista seikoista seuraavaa.
I Holding Oy:n yhtiöjärjestys
Todetaan, että yhtiölle on hyväksytty yhtiöjärjestys
– liite 1
jonka mukaan yhtiön toiminimi on Savon Energiaholding Oy.

II Holding Oy:n toimintaperiaatteet
1.

Todetaan, että Holding Oy omistaa 100 % Savon Voima Oyj:n kaikista sekä K- että Asarjan osakkeista. Holding Oy:n tarkoituksena on tämän ääntenenemmistönsä turvin
osakeyhtiölain mukaisesti käyttää määräysvaltaansa Savon Voima Oyj:ssä siten,
− että Savon Voima Oyj yrityksenä kehittyy ja vahvistuu
− että Savon Voima Oyj:n osakekannan ja samalla Holding Oy:n Savon Voima Oyj:stä
omistaman osuuden arvo lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä nousee ja että Holding Oy
saa Savon Voima Oyj:stä kilpailukykyisen osinkotuoton
− ja että Savon Voima Oyj suhtautuu myönteisesti kannattaviin
maakunnallisiin energiahankkeisiin ja pitää polttoainevalinnoissaan etusijalla
puuperäisiä ja muita kotimaisia polttoaineita, mikäli näille on olemassa tasavertaiset
taloudelliset edellytykset.
Holding Oy voi myös solmia Savon Voima Oyj:n mahdollisten muiden osakkaiden
kanssa erilaisia osakas- ja muita sopimuksia.
Holding Oy ei itse harjoita sähkö- ja lämpölaitostoimintaa eikä muutakaan
tuotannollista toimintaa.

2.

Osinkopolitiikkanaan Holding Oy noudattaa periaatetta, jonka mukaan kaikki osakeyhtiölain mukaan osingonjakokelpoiset varat, jotka Holding Oy:öön kertyvät, jaetaan
kulloinkin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä osinkoina Holding Oy:n
osakkaille siltä osin kuin niitä ei ole varattava yhtiön näköpiirissä olevien kulujen tai
muiden maksujen maksamiseen.

3.

Holding Oy:n hallintoneuvoston jäsenille, puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle,
samoin kuin hallituksen jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle suoritetaan
tavanmukaiset palkkiot ja matkakulu- ja päivärahakorvaukset.
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Holding Oy:n hallintoneuvosto päättää Holding Oy:n toimitusjohtajalle Holding Oy:n
juoksevien asioiden hoidosta maksettavasta palkasta tai, jos toimitusjohtaja ei ole
työsuhteessa yhtiöön, hänelle maksettavasta palkkiosta.
Holding Oy:n toimitusjohtaja ja hallitus eivät ilman hallintoneuvoston myöntämää lupaa
ole oikeutettuja palkkaamaan Holding Oy:n palvelukseen työsuhteeseen henkilöitä.
Muutoinkin yhtiön asioita on hoidettava siten, että yhtiön kiinteät kulut pidetään
minimissään.
4.

Niissä tilanteissa, joissa aktiivinen edunvalvonta edellyttää erityisiä neuvotteluita,
selvityksiä, suunnitelmien laatimista tms., korvaukset hallintoneuvoston
puheenjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle ja sellaiseen projektityöskentelyyn
osallistuville mahdollisille muille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle on
projektikohtaisesti mitoitettava ao. ajanjakson lisääntynyttä työmäärää vastaaviksi ja
lisäksi hallituksen on tällöin päätettävä tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden
käytöstä, mikäli tilanne ja asiat sitä edellyttävät.

III Hallintoneuvoston jäsenten ja hallituksen jäsenten valinta
1.

Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa on pidettävä periaatteena, että jokainen Holding
Oy:n osakkeenomistaja saa kutakin alkavaa kymmentä omistusosuusprosenttiaan
kohden yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi. Hallintoneuvoston
jäseneksi nimettävän tulee olla kunnassaan päätöksentekoon osallistuva henkilö.

2.

Holding Oy:n yhtiökokous nimeää osakkeenomistajien esittämistä henkilöistä
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten valintaa
seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu viiden suurimman
osakkeenomistajan edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta, jotka
edustavat muita osakkeenomistajia. Kiertävien paikkojen järjestyksen arpoo
Holding Oy:n hallitus. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valitaan
suurimman osakkeenomistajan esittämä henkilö. Nimitysvaliokunnan
jäsenten tulee olla Holding Oy:stä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua
yhtiön toimielimiin. Kuitenkin toimielinten puheenjohtajia konsultoidaan
esitysten tekemisen yhteydessä. Holding Oy antaa sihteeriksi yhtiön
toimitusjohtajan.

3.

Holding Oy:n hallituksen jäseniä ja hallituksen puheenjohtajaa valittaessa on huolehdittava siitä, että mahdollisimman moni Holding Oy:n hallituksen jäsenistä ja Holding
Oy:n hallituksen puheenjohtaja ovat sellaisia henkilöitä, joilla on tuntemusta yritystoiminnasta ja edellytykset ennakoida ja reagoida riittävän ajoissa niihin muutosuhkiin
ja mahdollisuuksiin, joita sen kaltaisella muutostilassa olevalla toimialalla, jolla Savon
Voima Oyj toimii, lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä esiintyy.

IV Holding Oy:n osakkeiden luovuttaminen ja Holding Oy:n omistamien Savon Voima
Oyj:n osakkeiden luovuttaminen
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1.

Allekirjoittaneet sopimuspuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta muulle kuin Holding
Oy:lle tai Holding Oy:n osakkeenomistajalle omistamiaan Holding Oy:n osakkeita
muutoin kuin siten, että kaikki allekirjoittaneet sopimuspuolet samalla kertaa samasta
hinnasta per osake myyvät kaikki omistamansa osakkeet samalle ostajalle.
Kuitenkin, jos sopimuspuolet, jotka yhteensä omistavat vähintään kaksi kolmasosaa
(2/3) Holding Oy:n koko osakekannasta, tahtovat myydä samalla kertaa samasta
hinnasta per osake kaikki osakkeensa ja muille tämän sopimuksen osapuolille on kirjallisella tarjouksella, joka on voimassa vähintään kolme (3) kuukautta siitä kun se on
niille tiedoksi annettu, tarjottu myöskin mahdollisuutta samalla kertaa samasta hinnasta
per osake myydä kaikki omistamansa Holding Oy:n osakkeet, mutta nämä eivät halua
silloin osakkeitaan myydä, on tällöin muilla oikeus osakkeidensa yhteismyyntiin.
Samoin, jos sopimuspuolet, jotka yhteensä omistavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
Holding Oy:n koko osakekannasta, tahtovat vaihtaa samalla kertaa samalla vaihtosuhteella per osake kaikki osakkeensa toisen osakeyhtiön osakkeiksi ja muille tämän
sopimuksen osapuolille on kirjallisella tarjouksella, joka on voimassa vähintään kolme
(3) kuukautta siitä kun se on niille tiedoksi annettu, tarjottu myöskin mahdollisuutta
samalla kertaa samalla vaihtosuhteella per osake vaihtaa kaikki omistamansa Holding
Oy:n osakkeet kysymyksessä olevan toisen osakeyhtiön osakkeiksi, mutta nämä eivät
halua silloin osakkeitaan vaihtaa ko. toisen osakeyhtiön osakkeiksi, on tällöin muilla
oikeus osakkeidensa vaihtamiseen ko. toisen osakeyhtiön osakkeiksi.
Mikäli sopimuspuoli rikkoisi tässä sopimuskohdassa IV.1. sovittua luovutusrajoitusta,
on sopimuspuoli velvollinen suorittamaan sellaisesta sopimusrikkomuksestaan kertakaikkisena sopimussakkona muille sopimuspuolille yhteensä määrän, jonka suuruus on
50 % sopimusta rikkoneen osapuolen luovuttamistaan osakkeista saaman vastikkeen
arvosta.
Jos edellä sovitun mukainen sopimussakon määrä olisi yksittäistapauksessa pienempi
kuin neljä miljoonaa viisisataatuhatta (4.500.000) euroa lisättynä tämän
osakassopimuksen voimaantuloajankohdasta lukien laskettavalla 10 %:n vuotuisella
korolla, on sellaisessa tapauksessa sopimussakkona suoritettava edellä sovitun sijasta
neljä miljoonaa viisisataatuhatta (4.500.000) euroa lisättynä määrällä, joka vastaa 10
%:n vuotuista korkoa tämän osakassopimuksen voimaantuloajankohdasta lukien.
Sopimussakko jakaantuu siihen oikeutettujen sopimuspuolten kesken samassa suhteessa
kuin nämä omistavat Holding Oy:n osakkeita sopimusrikkomushetkellä. Lisäksi
luovutusrajoitusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan muille sopimuspuolille
vahingon, jonka nämä mahdollisesti näyttävät kärsineensä sopimusrikkomuksen johdosta. Vahingonkorvauksesta on kuitenkin vähennettävä sopimussakkona maksettava
määrä.

2.

Allekirjoittaneet sopimuspuolet sitoutuvat olemaan panttaamatta omistamiaan Holding
Oy:n osakkeita.
Mikäli sopimuspuoli tämän sopimuskohdan vastaisesti panttaisi omistamiaan Holding
Oy:n osakkeita ja osakkeet sitten panttauksen perusteella realisoitaisiin pantinhaltijan
toimesta tai millä tahansa muulla tavoin, on realisointimyynti katsottava panttauksen
tehneen sopimuspuolen tekemäksi tämän sopimuksen vastaiseksi osakkeiden
myynniksi ja panttauksen tehnyt sopimuspuoli on velvollinen suorittamaan
sopimusrikkomuksestaan muille sopimuspuolille kertakaikkisena sopimussakkona
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IV.1.-sopimuskohdan mukaisesti laskettavan määrän sekä korvaamaan vahingon siten
kuin mainitussa sopimuskohdassa on sovittu.
3.

Holding Oy ei myy eikä vaihda omistamiaan Savon Voima Oyj:n osakkeita muutoin
kuin siinä tapauksessa, että sopimuspuolet, jotka yhteensä omistavat vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) Holding Oy:n koko osakekannasta, antavat siihen kirjallisen
suostumuksensa.
Kukin allekirjoittanut sopimuspuoli sitoutuu siihen, ettei se äänestä Holding Oy:n
yhtiökokouksessa Holding Oy:n omistamien Savon Voima Oyj:n osakkeiden myymisen
tai toisen osakeyhtiön osakkeisiin vaihtamisen puolesta, elleivät sopimuspuolet, jotka
omistavat yhteensä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Holding Oy:n osakekannasta, ole
etukäteen ennen yhtiökokousta antaneet kirjallista suostumustaan Holding Oy:n
omistamien Savon Voima Oyj:n osakkeiden myynnille tai vaihtamiselle toisen yhtiön
osakkeisiin.
Siinä tapauksessa, että Holding Oy:n yhtiökokous tämän sopimuskohdan IV.3.
vastaisesti päättäisi Holding Oy:n omistamien Savon Voima Oyj:n osakkeiden
myynnistä tai vaihtamisesta toisen yhtiön osakkeisiin, on jokainen sellainen
sopimuspuoli, joka on yhtiökokouksessa äänestänyt sellaisen yhtiökokouspäätöksen
puolesta, velvollinen, mikäli kysymyksessä olevan yhtiökokouspäätöksen
täytäntöönpanosta ei luovuta, suorittamaan sopimusrikkomuksen kohteeksi joutuneille
sopimuspuolille, kullekin erikseen, kertakaikkisena sopimussakkona neljä miljoonaa
viisisataatuhatta ( 4.500.000) euroa lisättynä tämän osakassopimuksen
voimaantuloajankohdasta lukien laskettavalla 10 %:n vuotuisella korolla sekä lisäksi,
mikäli sopimusrikkomuksen kohteeksi joutunut sopimuspuoli niin vaatii, lunastamaan
tältä tämän omistamat Holding Oy:n osakkeet hinnasta, joka per osake vastaa korkeinta
hintaa, minkä Holding Oy myydessään tämän osakassopimuksen vastaisesti Savon
Voima Oyj:n osakkeita on Savon Voima Oyj:n osakkeelta kauppahintana saanut.

V

Osakkeiden myyntivelvollisuus kuntaliitostilanteessa
1.

Mikäli sopimuspuolelle syntyy kuntaliitoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä
(lunastusvelvollisuus) tarkoitettu osakkeiden lunastusvelvollisuus, on sopimuspuolen
oikeutena ja velvollisuutena tarjota omistamiaan yhtiön osakkeita Holding Oy:n
hankittavaksi käyvällä hinnalla niin paljon, että sopimuspuolen (Myyntivelvollinen
sopimuspuoli) yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkoitettu omistusosuus alittaa
yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisen, lunastusvelvollisuuden synnyttävän määrän.
Osakkeiden tarjoaminen, hankkiminen ja käyvän hinnan määrittäminen tapahtuu
sopimuskohtien V.2. – V. 5. sovitun mukaisesti.
Mikäli Holding Oy päättää hankkia Myyntivelvollisen sopimuspuolen osakkeita tämän
sopimuskohdan mukaisesti, voi se hankkia osakkeita haluamansa määrän, kuitenkin
yhteensä vähintään niin paljon, että Myyntivelvollisen sopimuspuolen yhtiöjärjestyksen
14 §:ssä tarkoitettu omistus alittaa ko. yhtiöjärjestyskohdassa tarkoitetun omistusrajan ja
mikäli Myyntivelvollinen sopimuspuoli on tarjonnut osakkeita edellä sovitun määrän
Holding Oy:n hankittavaksi, yhteensä enintään Myyntivelvollisen sopimuspuolen
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hankittavaksi tarjoaman määrän.
Sopimuspuolet sitoutuvat osakkeiden hankkimista koskevassa Holding Oy:n
päätöksenteossa myötävaikuttamaan siihen, että Holding Oy voi hankkia
Myyntivelvollisen sopimuspuolen tämän sopimuskohdan mukaisesti Holding Oy:n
hankittavaksi tarjoamia osakkeita edellä sovitun määrän, mikäli osakkeiden
hankkiminen on osakeyhtiölain mukaan sallittua.
Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaista
osakkeiden lunastusta niin kauan, kuin tämän sopimuskohdan mukainen,
Myyntivelvollisen sopimuspuolen osakkeiden tarjoamis- ja hankkimismenettely on
kesken.
Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaista
osakkeiden lunastusta, mikäli Myyntivelvollisen sopimuspuolen yhtiöjärjestyksen 14
§:n mukainen lunastusvelvollisuus lakkaa tämän sopimuskohdan mukaisen osakkeiden
hankkimisen seurauksena.
Mikäli Holding Oy ei pysty hankkimaan tämän sopimuskohdan V mukaisesti
Myyntivelvollisen sopimuspuolen tarjoamia osakkeita, ei sopimuspuolilla ole oikeutta
vaatia Myyntivelvollista sopimuspuolta lunastamaan heidän osakkeitaan kyseessä
olevan, myyntivelvollisuuden synnyttäneen, yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkoitetun
omistusrajan ylityksen perusteella.
Holding Oy:n hallitus mitätöi viipymättä tämän sopimuskohdan V mukaisesti Holding
Oy:n hankkimat osakkeet.
Myyntivelvollinen sopimuspuoli sitoutuu tämän sopimuskohdan V mukaisen
osakkeiden tarjoamis- ja hankkimismenettelyn ajan käyttämään Holding Oy:ssä
päätäntävaltaa ainoastaan sillä osake- ja äänimäärällä, joka Myyntivelvollisella
sopimuspuolella oli ennen yhtiöjärjestyksen mukaisen osakkeiden
lunastusvelvollisuuden aiheuttamaa kuntaliitosta.
Mikäli Myyntivelvollinen sopimuspuoli laiminlyö ilmoittaa yhtiöjärjestyksen mukaisen
lunastusvelvollisuuden synnyttävän omistusrajan ylityksestä sopimuskohdan V.2.
mukaisesti hallitukselle, tai laiminlyö tarjota osakkeita Holding Oy:n hankittavaksi
tämän sopimuskohdan V mukaisesti, on Holding Oy:llä oikeus hankkia
Myyntivelvollisen sopimuspuolen osakkeita tämän sopimuskohdan V mukaisesti ja
toteuttaa oikeutensa sopimuskohdan VII mukaisella välimiesmenettelyllä. Lisäksi
Myyntivelvollisen sopimuspuolen tulee suorittaa sopimuskohdan VI mukainen
sopimussakko. Sopimuskohdan V.3. mukainen määräaika alkaa kulua siitä, kun Holding
on saanut tiedon lunastusvelvollisuuden synnyttävästä omistusrajan ylityksestä.
Mikäli Myyntivelvollinen sopimuspuoli rikkoo tätä sopimuskohtaa V muutoin kuin
edellä mainitulla tavalla, mutta siten, että Holding Oy ei saa hankittua
Myyntivelvollisen sopimuspuolen hankittavaksi tarjoamia osakkeita tämän
sopimuskohdan mukaisesti ja Myyntivelvollinen sopimuspuoli lisäksi välttää tällä
menettelyllä yhtiöjärjestyksen mukaisen osakkeiden lunastusvelvollisuuden, on
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Myyntivelvollisen sopimuspuolen suoritettava sopimussakkona muille sopimuspuolille
määrä, joka vastaa ½:aa muiden sopimuspuolten, kuin Myyntivelvollisen
sopimuspuolen omistamien Holding Oy:n osakkeiden yhtiöjärjestyksen
lunastusvelvollisuutta koskevien määräysten mukaan lasketusta lunastushinnasta.
Sopimussakko jaetaan muiden sopimuspuolten, ei kuitenkaan Holding Oy:n ja
Myyntivelvollisen sopimuspuolen kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa
suhteessa.
Mikäli muu, kuin Myyntivelvollinen sopimuspuoli tai Holding Oy rikkoo tätä
osakassopimuskohtaa siten, että Holding Oy tai muut sopimuspuolet eivät saa hankittua
Myyntivelvollisen sopimuspuolen hankittavaksi tarjoamia osakkeita tämän
sopimuskohdan V mukaisesti, on sopimusta rikkoneen sopimuspuolen suoritettava
sopimussakkona muille sopimuspuolille, ei kuitenkaan Holding Oy:lle tai
Myyntivelvolliselle sopimuspuolelle määrä, joka vastaa sopimusta rikkoneen
sopimuspuolen osakkeiden yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuutta koskevien
säännösten mukaan laskettua lunastushintaa kerrottuna luvulla 1,5. Sopimussakon
vähimmäismäärä on kuitenkin neljä miljoonaa viisisataatuhatta ( 4.500.000) euroa
lisättynä määrällä, joka vastaa 10 %:n vuotuista korkoa tämän osakassopimuksen
voimaantuloajankohdasta lukien. Sopimussakko jaetaan muiden sopimuspuolten, ei
kuitenkaan Holding Oy:n ja Myyntivelvollisen sopimuspuolen kesken heidän
omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa.
Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli sopimuspuoli rikkoo tätä osakassaopimusta
muuten kuin edellä tässä sopimuskohdassa mainitulla tavalla, määräytyvät
sopimusrikkomuksen seuraukset sopimuskohdan VI mukaan.
2.

Myyntivelvollisen sopimuspuolen tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun
yhtiöjärjestyksen mukainen osakkeiden lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti
ilmoittaa tästä Holding Oy:n hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää
tiedot Myyntivelvollisen sopimuspuolen omistamien osakkeiden kokonaismäärästä,
sekä Holding Oy:n ja muiden sopimuspuolten hankittavaksi tarjottavien osakkeiden
määrästä. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta Myyntivelvollinen sopimuspuoli on
tavoitettavissa sekä Myyntivelvollisen sopimuspuolen pankkiyhteystiedot.

3.

Holding Oy ja Myyntivelvollinen sopimuspuoli neuvottelevat hankittavaksi tarjotun
osakkeen käyvästä hinnasta tai sen määrittämistavasta. Mikäli osakkeen käyvästä
hinnasta tai sen määrittämistavasta ei päästä sopimukseen 30 päivän kuluessa
sopimuskohdassa V.2. tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä, osakkeen käypä hinta
ratkaistaan Holding Oy:n, tai Myyntivelvollisen sopimuspuolen vireille panemalla,
sopimuskohdan VIII mukaisella välimiesmenettelyllä.
Osakkeen käyvän hinnan määrityksessä käytetään kassavirtamenetelmää, eikä siinä
oteta huomioon sitä, että osakkeet tuottaisivat Myyntivelvollisen sopimuspuolen
omistuksessa enemmistön tai määräenemmistön yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä.
Kaikki sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuskohdan mukaisesti määritetyn
osakkeen käyvän hinnan Myyntivelvollisen sopimuspuolen osakkeen luovutus- ja
hankintahinnaksi.
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4.

Kun osakkeen käypä hinta on kohdan V.2. mukaisesti sitovasti määritetty, hallituksen
tulee 30 päivän kuluessa kutsua koolle Holding Oy:n yhtiökokous päättämään
Myyntivelvollisen sopimuspuolen tarjoamien osakkeiden hankkimisesta tai hallituksen
valtuuttamisesta hankkimaan osakkeita.

5.

Osakkeiden hankintahinta erääntyy Holding Oy:n maksettavaksi 30 päivän kuluttua
siitä, kun osakkeiden hankintaa koskeva yhtiökokouksen päätös on tullut
lainvoimaiseksi. Omistusoikeus hankittuihin osakkeisiin siirtyy Holding Oy:lle
kauppahinnan eräännyttyä maksettavaksi.

VI Muut ehdot
1.

Kukin allekirjoittanut sopimuspuoli kohdaltaan huolehtii ja vastaa siitä, että henkilö,
joka sopimuspuolen esityksestä valitaan Holding Oy:n hallintoneuvostoon tai hallitukseen, on tutustunut tähän osakassopimukseen ja sitoutunut toimimaan osaltaan
Holding Oy:n hallintoneuvostossa tai hallituksessa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen
puitteissa siten kuin tämän osakassopimuksen toteuttaminen edellyttää.

2.

Mikäli sopimuspuoli rikkoisi tätä osakassopimusta joltakin muulta kuin sopimuskohtien
IV.1. - IV.3. tarkoittamalta osalta, on sellainen sopimuspuoli velvollinen suorittamaan
jokaisesta sellaisesta sopimusrikkomuksestaan kertakaikkisena sopimussakkonaan
muille sopimuspuolille yhteensä miljoona kolmesataatuhatta ( 1.300.000) euroa
lisättynä tämän osakassopimuksen voimaantuloajankohdasta lukien laskettavalla 7 %:n
vuotuisella korolla sekä lopettamaan välittömästi sopimusta rikkovan toimintansa.
Sopimussakko on jaettava sopimussakkoon oikeutettujen kesken näiden sopimusrikkomushetkellä omistamien Holding Oy:n osakkeiden lukumäärän mukaisessa
suhteessa. Lisäksi sopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle
sopimuspuolelle kaiken sen vahingon, jonka tämä näyttää kärsineensä
sopimusrikkomuksen johdosta.

3.

Lähtökohtana Holding Oy:n konsernin toiminnassa on kahden verkkoyhtiön malli.
Savon Voima Verkko Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n, tai niiden jakeluverkkojen
yhdistäminen voi tapahtua vain Holding Oy:n yhtiökokouksen päätöksellä, jota
kannattavat Holding Oy:n osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 2/3 Holding
Oy:n koko osakekannasta.

VII Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus astuu voimaan, kun kaikki Holding Oy:n perustajaosakkaat ovat sen
allekirjoittaneet. Tämä sopimus korvaa 13.1.1999 Holding Oy:n perustajaosakkaiden
allekirjoittaman, Holding Oy:tä koskevan osakassopimuksen.
Tämä sopimus on voimassa siihen asti, kunnes sopimuspuolet IV.1.-kohdan ensimmäisessä kappaleessa olevan sopimuskohdan mukaisesti yhdessä myyvät Holding Oy:n
koko osakekannan.
Tämä sopimussuhde lakkaa kuitenkin olemasta voimassa, mikäli sopimuspuolet, jotka
yhdessä omistavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Holding Oy:n koko osakekannasta,
IV.1.-kohdan toisessa kappaleessa olevan sopimuskohdan mukaisesti menetellen ja ko.
sopimuskohdassa olevin ehdoin ja edellytyksin yhdessä myyvät omistamansa Holding
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Oy:n osakkeet tai IV.1.-kohdan toisessa kappaleessa olevan sopimuskohdan mukaisesti
menetellen ja ko. sopimuskohdassa olevin ehdoin ja edellytyksin yhdessä vaihtavat
omistamansa Holding Oy:n osakkeet toisen osakeyhtiön osakkeiksi.

VII Välimieslauseke
Kaikki tästä sopimussuhteesta johtuvat erimielisyydet on, jollei niitä sovita, jätettävä
välimiesoikeuden ratkaistaviksi. Jollei osapuoli kehotuksen saatuaan määrätyssä ajassa
valitse välimiestä tai jolleivat valitut välimiehet sovi puheenjohtajasta, nimeää puuttuvan välimiehen tai puheenjohtajan osapuolen pyynnöstä Keskuskauppakamari. Muutoin
on noudatettava välimiesmenettelystä annettua lakia.

Tämä sopimus on allekirjoitettu 21 samasanaisena kappaleena, yksi kullekin sopimuspuolelle.

Kuopiossa XXkuun XX. päivänä 20xx

Savon Energiaholding Oy

Hankasalmen kunta

Iisalmen kaupunki

Keiteleen kunta

Kiuruveden kaupunki

Konneveden kunta

Kuopion kaupunki

Lapinlahden kunta

Leppävirran kunta

Pieksämäen kaupunki

Pielaveden kunta

Rautalammin kunta

Rautavaaran kunta
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Siilinjärven kunta

Sonkajärven kunta

Suonenjoen kaupunki

Tervon kunta

Varkauden kaupunki

Vesannon kunta

Vieremän kunta

Äänekosken kaupunki

