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HELSINGIN MUSIIKKITALO OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE LIITE 2

HALLITUKSEN EHDOTUS SUUNNATUKSI OSAKEANNIKSI

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä maksullises-
ta osakeannista seuraavasti:

Annettavien osakkeiden lukumäärä ja merkintäoikeus

Annetaan merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita Sibelius-Akatemialle, Helsingin kaupungille ja
Yleisradio Oy:lle. Kullakin osakkeenomistajalla on merkintäoikeus siihen prosentuaaliseen osuu-
teen uusista osakkeista, joka vastaa niiden osuutta apporttiomaisuuden hankintakustannuksis-
ta.

Merkintäoikeudet jakautuvat arviolta seuraavasti:

- Sibelius-Akatemialla on oikeus merkitä noin 16,56 % uusista osakkeista;
- Yleisradio Oy:llä on oikeus merkitä noin 41,73 % uusista osakkeista; ja
- Helsingin kaupungilla on oikeus merkitä noin 41,71 % uusista osakkeista.

Lopulliset merkintäoikeusosuudet määräytyvät apporttiomaisuuden hankintakustannusten ja-
kautumisen perusteella.

Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi noin 5,1 miljoonaa kappaletta. Uusien annettavien
osakkeiden tarkka määrä perustuu yllä mainittujen tahojen yhtiölle luovuttaman apporttiomai-
suuden arvoon. Uusien osakkeiden määrä on luovutettavan apporttiomaisuuden arvonlisävero-
ton arvo jaettuna uusien osakkeiden merkintähinnalla.

Osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkin-
täetuoikeudesta. Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna painavana taloudellisena syynä
on yhtiön tarve saada edellä mainittujen merkintään oikeutettujen osakkaiden omistamat ja yhti-
ön hallitsemissa tiloissa sijaitsevat yhtiön toiminnan kannalta tarpeelliset kalusteet ja irtaimisto
yhtiön hallintaan.

Merkintäaika, merkintähinta ja merkintähinnan perustelut

Osakkeet tulee merkitä ja maksaa apporttiomaisuutta vastaan siten, että Sibelius-Akatemia,
Yleisradio Oy ja Helsingin kaupunki luovuttavat erillisessä luovutuskirjassa yksilöidyn omaisuu-
den yhtiölle luovutuskirjassa määrätyin ehdoin. Arvonlisäveroa vastaavan osuuden apport-
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tiomaisuuden luovutuksesta Helsingin musiikkitalo Oy maksaa rahana siten kuin luovutussopi-
muksessa tarkemmin määritetään.

Osakkeet merkitään välittömästi tekemällä merkintä tämän pöytäkirjan merkintälistaan.

Osakkeiden merkintähinta on 2,5 euroa per osake.

Apporttiomaisuuden yksilöinti

Apporttiomaisuus koostuu Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin kaupungin yhtiön
toimintaa varten yhdessä hankkimasta omaisuudesta. Apporttiomaisuus ja sen alustava arvo on
esitetty liitteessä 1.

Apporttiomaisuudella suoritettava maksu

Apporttiomaisuudella maksetaan yhtiön tekemässä maksullisessa osakeannissa merkittäväksi
annettavat uudet osakkeet.

Selvitys apporttiomaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja arvos-
tusmenetelmistä

Apporttiomaisuuden arvostus perustuu sillä yhtiölle olevaan arvoon. Tarkempi erittely apport-
tiomaisuuden arvosta perustuen Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin kaupungin
kirjanpitoarvoihin per 1.12.2011 on esitetty liitteessä 1. Arvoja tullaan myöhemmin päivittämään
siten, että ne lopullisessa muodossaan vastaavat apporttiomaisuuden kirjanpitoarvoja per osak-
keiden maksuajankohta. Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus vahvistaa apporttiomaisuuden lo-
pulliset maksuajankohdan kirjanpitoarvot Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin kau-
pungin maksuajankohdalle laadittavien taseiden varmistuttua.

Osakkeiden maksuaika

Uudet osakkeet maksetaan apporttiomaisuudella 20.12.2011, jolloin apporttiomaisuus siirtyy
yhtiölle luovutuskirjan ehtojen mukaisesti.

Merkintähinnan kirjaaminen

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n
mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Helsingissä joulukuun 12. päivänä 2011

HELSINGIN MUSIIKKITALO OY

Hallitus

Osakeyhtiölain 5:21.2 §:ssä tarkoitetut muut asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkontto-
rissa osoitteessa Mannerheimintie 13a.
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