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Hallitus § 97 19.09.2014

JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖPALVELUITA TARJOAVAN YHTIÖN PERUSTAMINEN

314/00.01.012/2014

Hallitus § 97

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Valmistelija Toimialajohtaja Petri Kouvo p. 040 868 1048, hallintojohtaja Matti Hilli,
 p. 040 580 4940, lakimies Johanna Routio p. 050 560 8046

HSY:n hallitus käsitteli 13.6.2014 (§ 71) HSY:n markkinaehtoisten toi min to-
jen yhtiöittämistä. Hallitus päät ti muun ohella kehottaa toimitusjohtajaa
käyn nis tä mään Rosk'n Roll Oy Ab:n (jatkossa RR) kans sa yhteisesti pe rus-
tet ta van jätevoimalan vapaan kapasiteetin myyntiä harjoittavan yhtiön pe-
rus ta mis toi men pi teet siten, että yhtiö on mahdollista perustaa 31.12.2014
men nes sä. Lisäksi hallitus kehotti sel vit tä mään ennen varsinaisen pe rus ta-
mis pää tök sen tekemistä talouden ja rahoituksen yk si tyis koh dat.

Yhtiön perustamissopimus-, yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnosten
mu kaan Uudenmaan Woima Oy –nimisen yhtiön toimialana olisi Vantaan
jä te voi ma lan polttokapasiteetin ja jätteenkäsittelypalvelun myyn ti ja mark ki-
noin ti sekä muu siihen liittyvä toiminta. Yhtiön hallituksessa olisi kolme var-
si nais ta jä sen tä, joiden toimikausi olisi yksi vuosi. Hallitus valitsisi yhtiölle
toi mi tus joh ta jan.

Yhtiön osakkeenomistajat olisivat HSY 80 kpl A-osaketta ja RR 20 kpl
B-osa ket ta. Kukin A- ja B-osa ke tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa
kä si tel tä vis sä asioissa. A- ja B-osakkeet eroavat voiton- ja varojenjaon
osal ta toisistaan, koska vuosittain jaettava osingon määrä riippuu kum man-
kin omis ta jan vapaan kapasiteetin myynnin osuuksista. On odotettavissa,
et tä HSY:n lakisääteisen jätteen mää rä tulee väestönkasvun johdosta kas-
va maan nopeammin kuin RR:n. Tämän johdosta yhtiön osin gon ja koa var-
ten on sekä yhtiöjärjestyksessä että osakassopimuksessa määritelty toi-
min ta pe ri aa te, jonka mu kai ses ti osingonjako vuosittain toteutetaan va pai-
den polttokapasiteettien suhteen perusteella.

Yhtiötä edustaisivat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.
Osa kas so pi mus luon nok ses sa on määritelty hallituksen kokouksessa kä si-
tel tä vät asiat sekä päätökset, joiden osalta edellytetään kaik kien hallituksen
jä sen ten yksimielisyyttä. Lisäksi on määritelty asiat, jotka tulee käsitellä yh-
tiön yh tiö ko kouk ses sa. Näiden ehtojen tarkoituksena on ollut varmistaa yh-
tiön vä hem mis tö osak keen omis ta jan äänivalta yhtiölle merkittävissä asiois-
sa. Lisäksi osakassopimusluonnoksessa on määritelty suos tu mus- ja lu-
nas tus lau se ke, etuosto-oikeus ja myötämyyntioikeus osakkeiden luo vu tus-
ti lan tees sa.

Yhtiöittäminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittaisena järjestelynä, jossa ensi
vai hees sa perustetaan ja re kis te röi dään Uudenmaan Woima Oy. Sen jäl-
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keen vapaan polttokapasiteetin myyntitoimintaan liittyvä toi min nal li nen ja
ta lou del li nen kokonaisuus siirretään veroneutraalina liiketoimintasiirtona
osa ke yh tiön hoi det ta vak si, hallintaan ja omistukseen. Toiminnat on tar koi-
tus siirtää yhtiölle apporttina, jonka vas tik keek si HSY ja RR saavat vas-
taan ot ta van yhtiön osakkeita. Järjestelyn verokohtelusta haetaan Ve ro hal-
lin nol ta ennakkolausunto. Liiketoimintojen siirtymisen ajankohta on
31.12.2014.

Yhtiön taloudellisen ennusteen mukaan yhtiön käytössä olevan vapaan ka-
pa si tee tin määrä olisi en sim mäis ten kolmen vuoden aikana 90 500 tonnia.
Mää rä vastaa n. 27 %:a voimalan täydestä ka pa si tee tis ta. Tämän jälkeen
yh tiön myytävissä oleva kapasiteetti lähtee laskemaan siten, että se loppuu
ko ko naan vuonna 2024. Tämän jälkeen yhtiöllä ei olisi enää liiketoimintaa.
Yh tiön toiminta muodostuu kan nat ta vak si jo alusta saakka. Ennusteessa
on käytetty oletusta, että vapaa kapasiteetti saadaan täy si mää räi ses ti myy-
tyä. Yhtiön tulot perustuvat jo tehtyihin lyhytaikaisiin kapasiteettisopimuksiin
ja sen jälkeen tehtäviin palvelusopimuksiin ja niistä saataviin korvauksiin.
Yh tiön menot muodostuvat Van taan Energian porttimaksusta, kuonan ja
tuh kan käsittelykulusta sekä myynti- ja hal lin noin ti ku luis ta.  Liiketoiminnan
vaa ti mat investoinnit ovat pieniä. Perustettavan yhtiön palvelukseen ei siirry
työn te ki jöi tä, lukuun ottamatta osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi tulevaa
henkilöä.

Sekä HSY että Rosk’n Roll ovat solmineet vuosina 2012–2014 useita
lyhytaikaisia (2-4 vuotta) jätteen polttopalvelusopimuksia perustettavan
yhtiön lukuun. Yhtiön toiminnan käynnistyessä em. sopimukset siirretään
Uudenmaan Woima Oy- nimisen yhtiön hallinnoimaksi ja vastuulle.

Rosk’n Roll Oy Ab:n hallitus on tehnyt osaltaan perustamispäätöksen
kokouksessaan 2.9.2014.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous on 11.9.2014 käsitellyt
yhtiöiden perustamista ja konserniohjeen hyväksymistä ja päättänyt pyytää,
että ne toimitetaan jäsenkaupungeille lausunnon antamista varten.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää pyytää jäsenkaupunkien lausunnon asiassa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
_____________________________

Liitteet  1) luonnos perustamissopimukseksi
2) luonnos yhtiöjärjestykseksi
3) luonnos osakassopimukseksi (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 momentti
17 k.)
4) HSY ja Rosk’n Roll, Selvitys yhteisyrityksen perustamisesta (salassa
pidettävä JulkL 24 § 1 momentti 17 k.)


