
 
 

 
 

 
HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
 
 
 
Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoiminnan hankinnan toteuttamisesta 
 

Helsingin kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 (§ 322) tekemällään pää-
töksellä päättänyt luovuttaa Helsingin kaupungin omistaman Palmia -
liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoi-
minnan Helsingin kaupungin kokonaan omistamalle, Palmia -
liikelaitoksen edellä mainittuja toimintoja välittömästi jatkavalle Helsin-
gin Palvelut Oy:lle. Helsingin kaupunginhallitus on 20.10.2014 (§ 1053) 
tekemällään päätöksellä päättänyt panna täytäntöön kaupunginvaltuus-
ton päätöksen. 

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavaa:  
 
- Yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Palmia-

liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoiminnan liitteenä 1 olevan luovutussopi-
muksen mukaisesti, ja valtuuttaa yhtiön hallituksen 
päättämään muista liiketoimintojen hankkimiseen liitty-
vistä seikoista. 

 
- Yhtiö päättää liiketoimintojen hankkimiseen liittyen osa-

keannista antamalla 999 kappaletta uusia osakkeita 
osakeyhtiölain merkintäetuoikeuden mukaisesti Helsin-
gin kaupungin merkittäväksi seuraavin ehdoin: 

 
1. Merkintähinta ja perusteet sen määrittelylle 

 
Osakeanti maksetaan siirtyvien liiketoimintojen aiempina vuosina 
muodostamilla ylijäämillä ja hankittavien liiketoimintojen muulla 
omaisuudella. Apporttiomaisuus on eritelty liitteessä 2. 

 
Merkintähinta perustuu apporttiomaisuuden arvoon ja luovutettaviin 
varoihin. Omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja siinä 
noudatetut menetelmät on selvitetty liitteessä 3. Rahana luovute-
taan noin 18.500.000 (kahdeksantoistamiljoonaa viisisataatuhatta) 
euroa.  Luovutettavien varojen tarkka määrä ja apporttiomaisuuden 
tarkka arvo täsmentyy liitteessä 3 esitetyn mukaisesti Palmia -
liikelaitoksen taseen 31.12.2014 perusteella sen valmistuttua. Ar-
vonmääritysperusteen mukaisesti arvioitu osakkeiden merkintähinta 
on noin 16.800.000 (kuusitoistamiljoonaa kahdeksansataatuhatta) 
euroa ja yhdestä osakkeesta maksettava määrä on arvion perus-
teella n. 16.816 (kuusitoistatuhatta kahdeksansataakuusitoista) eu-
roa. 

 



 
 

 
 

Merkintähinta on vähintään 9.990.000 (yhdeksänmiljoonaa yhdek-
sänsataayhdeksänkymmentätuhatta) euroa. Yhdestä osakkeesta 
maksettava määrä on vähintään 10.000 (kymmenentuhatta) euroa.  
 
Yhtiön hallitus vahvistaa apportin lopullisen arvon ja luovutettavien 
varojen lopullisen määrän sekä yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon merkittävän määrän.  

 
Merkintähinta kirjataan 7.975.000 (seitsemänmiljoonaa yhdeksän-
sataaseitsemänkymmentäviisituhatta) euron määrään saakka osa-
kepääomaan ja tämän ylittäviltä osin sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon mer-
kittävä määrä on siten arviolta noin 8.825.000 (kahdeksanmiljoonaa 
kahdeksansataakaksikymmentäviisituhatta) euroa, mutta kuitenkin 
vähintään 2.015.000 (kaksimiljoonaa viisitoistatuhatta) euroa. 

 
2. Osakkeiden merkintä  

 
Osakkeiden merkintä ja merkintäetuoikeuden käyttöaika alkaa yh-
tiökokouksessa 16.12.2014 ja päättyy 31.12.2014. 

 
Osakkeiden merkintä tehdään erilliseen merkintälistaan. 

 
3. Merkintähinnan maksaminen 

 
Osakkeiden merkintähinnan maksaminen suoritetaan viimeistään 
31.12.2014 klo 24.00 siirtämällä apporttiomaisuus ja luovuttamalla 
rahavarat yhtiölle.  

 
4. Osakeoikeudet 

 
Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekis-
teröinnistä alkaen. 

 
5. Muut seikat 

 
Muista osakeantiin liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus. 

 
 

Helsingissä [x]kuun [x]. päivänä 2014 
 
 
HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY 
 
Hallitus 

 
 
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävissä 
yhtiön toimitiloissa osoitteessa Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI 

 
 



 
 

 

Liitteet: 1. Liiketoiminnan luovutussopimus (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 
mom. 17 k) 
2. Selvitys apporttiomaisuudesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 
17 k) 
3. Selvitys apporttiomaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja 
arvostamisessa noudatetuista menetelmistä (salassa pidettävä JulkL 
24 § 1 mom. 17 k) 


