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First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva 
pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla 
noteerattuihin yhtiöihin. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, 
vaatimustasoltaan vähäisempiä sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää 
suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkina-
paikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty 
Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy 
hakemuksen osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

Tämä yhtiöesite (”Yhtiöesite”) ei ole arvopaperi markkinalain (495/1989, muutoksineen) 2 luvussa 
tarkoitettu esite. Osakkeita tarjotaan yleisölle valtiovarainministeriön eräistä arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 3a §:ssä ja kiinteistö rahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä antaman asetuksen 
(20.8.2007/818, huomioiden valtiovarainministeriön antamalla asetuksella 19.6.2012/318 asetukseen 
tehdyt 1.7.2012 voimaan tulleet muutokset) mukaisesti tällä First North Finland -markkinapaikan 
sääntöjen mukaisella Yhtiöesitteellä.

TIETTYJEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ SAATTAA ASETTAA RAJOITUKSIA YHTIÖESITTEEN JAKELULLE JA TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ 
TARKEMMIN KUVATULLE OSAKEANNILLE. YHTIÖESITETTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ SELLAISESSA YHTEYDESSÄ SELLAISESSA MAASSA, 
JOSSA ARVOPAPEREITA KOSKEVA TARJOUS, KEHOTUS TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAISTA, TAI JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ TAI 
TARJOTA SELLAISILLE HENKILÖILLE, JOILLE JULKAISEMINEN TAI MUUTOIN LEVITTÄMINEN TAI TARJOAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 
TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATTUUN OSAKEANTIIN LIITTYVIEN UUSIEN OSAKKEIDEN, ENSISIJAISEN MERKINTÄOIKEU
DEN, TOISSIJAISEN MERKINTÄOIKEUDEN TAI OSAKEANNIN REKISTERÖIMISEKSI TAI PÄTEVÖITTÄMISEKSI TAI UUSIEN OSAKKEIDEN 
YLEISEKSI TARJOAMISEKSI MISSÄÄN MUUALLA KUIN SUOMESSA EI OLE RYHDYTTY MINKÄÄNLAISIIN TOIMENPITEISIIN. OSAKEANNIN 
UUSIA OSAKKEITA EI TARJOTA HENKILÖILLE, JOIDEN OSALLISTUMINEN OSAKEANTIIN EDELLYTTÄISI ERILLISTÄ ESITETTÄ TAI MUITA 
KUIN SUOMEN LAIN EDELLYTTÄMIÄ TOIMENPITEITÄ. YHTIÖ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ YHTIÖESITTEEN HALTUUNSA SAAVAT HENKILÖT HANK
KIVAT ASIANMUKAISET TIEDOT NÄISTÄ RAJOITUKSISTA JA NOUDATTAVAT NIITÄ. YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA SIITÄ, JOS YHTIÖESITTEEN 
HALTUUNSA SAANEET HENKILÖT RIKKOVAT NÄITÄ RAJOITUKSIA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NÄMÄ HENKILÖT MAHDOLLISIA TÄSSÄ 
YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATUN OSAKEANNIN UUSIEN OSAKKEIDEN TAI MERKINTÄOIKEUKSIEN MERKITSIJÖITÄ TAI OSTAJIA.

JOLLEI TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ NIMENOMAISESTI TOISIN TODETA TÄSSÄ YHTIÖESITTEESSÄ TARKEMMIN KUVATUN OSAKE
ANNIN: (I) ENSISIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, TOISSIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, VÄLIAIKAISIA OSAKKEITA TAI UUSIA OSAKKEITA EI 
SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI TARJOTA, MYYDÄ, MYYDÄ EDELLEEN, SIIRTÄÄ TAI TOIMITTAA AUSTRALIAAN, JAPANIIN, KANADAAN, 
YHDYSVALTOIHIN TAI MUUHUN MAAHAN, JOSSA ENSISIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, TOISSIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, VÄLIAIKAISIA 
OSAKKEITA TAI UUSIA OSAKKEITA KOSKEVA TARJOUS, KEHOTUS, MYYNTI, SIIRTO TAI TOIMITUS OLISI LAINVASTAISTA; (II) YHTIÖ
ESITETTÄ EI SAA TOIMITTAA HENKILÖILLE EDELLÄ MAINITTUIHIN MAIHIN EIKÄ SITÄ SAA JÄLJENTÄÄ MILLÄÄN TAVOIN; JA (III) ENSISI
JAISEN MERKINTÄOIKEUDEN JA/TAI TOISSIJAISEN MERKINTÄOIKEUDEN KIRJAAMINEN EDELLÄ MAINITUISSA MAISSA OLEVIEN OSAK
KEENOMISTAJIEN TAI MUIDEN HENKILÖIDEN SUOMESSA SIJAITSEVALLE ARVOOSUUSTILILLE EI OLE TARJOUS MYYDÄ EIKÄ OSTAA 
ENSISIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA JA TOISSIJAISTA MERKINTÄOIKEUTTA, VÄLIAIKAISIA OSAKKEITA TAI UUSIA OSAKKEITA NÄILLE 
HENKILÖILLE.

MERKINNÄN TEKEVÄN YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAN TAI MUUN SIJOITTAJAN KATSOTAAN HYVÄKSYNEEN EDELLÄ MAINITUT 
RAJOITUKSET. OSAKEANTIIN SOVELLETAAN SUOMEN LAKIA JA KAIKKI OSAKEANTIA KOSKEVAT RIIDAT RATKAISTAAN TOIMIVALTAI
SESSA TUOMIOISTUIMESSA SUOMESSA.
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2. Eräitä seikkoja Yhtiöstä ja 
Yhtiöesitteestä

markkinalla. First North Finland markkinapaikan yhtiöt noudatta
vat kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimuksiltaan vähäisempiä First 
North Nordic sääntöjä. First North Finland yhtiöihin sijoittaminen 
saattaa sisältää suuremman riskin kuin julkisen kaupankäynnin 
kohteena oleviin yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North Finland 
markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka val
voo, että First North Nordic sääntöjä noudatetaan.

Zeeland Oyj järjestää merkintäoikeusannin siten, että merkin
täaika on 27.9.2012–11.10.2012. Tämän Yhtiöesitteen kohdassa 
6 tarkemmin kuvatussa osakeannissa annetut Uudet Osakkeet 
haetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkina
paikalla. Helsingin Pörssi hyväksyy Uudet Osakkeet kaupankäyn
nin kohteeksi First North Finland markkinapaikalla. Kaupankäyn
nin uusilla osakkeilla arvioidaan alkavan 23.10.2012. 

Tämä yhtiöesite (”Yhtiöesite”) ei ole arvopaperimarkkinalain 
(495/1989, muutoksineen) 2 luvussa tarkoitettu esite. Osakkeita 
tarjotaan yleisölle valtiovarainministeriön eräistä arvopaperimark
kinalain 2 luvun 3a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoi
tetuista esitteistä antaman asetuksen (20.8.2007/818, huomioi
den valtiovarainministeriön antamalla asetuksella 19.6.2012/318 
asetukseen tehdyt 1.7.2012 voimaan tulleet muutokset) mukai
sesti tällä First North Finland markkinapaikan sääntöjen mukai
sella Yhtiöesitteellä.

Tämä yhtiöesite (”Yhtiöesite”) on laadittu NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämään First North Finland mark
kinapaikkaan sovellettavien First North Nordic sääntöjen mukai
sesti. Yhtiöesitteeseen ei sovelleta arvopaperimarkkinalain 
(495/1989, muutoksineen) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua esitettä 
koskevia säännöksiä. Yhtiöesite sisältää tietoja Zeeland Oyj:stä 
(”Zeeland Oyj” tai ”Yhtiö”), sen liiketoiminnasta, hallinnosta, talou
dellisesta asemasta ja sen toimintaan liittyvistä riskeistä. Yhtiötä 
koskevaa tietoa on saatavilla myös yhtiön julkaisemissa tiedoit
teissa. Nykyinen Zeeland Oyj on muodostunut markkinointivies
tintää harjoittavan Zeeland Group konsernin yhdistyttyä First 
North Finland markkinapaikalla noteeratun Eirikuva Digital Image 
Oyj:n kanssa 4.5.2011. Eirikuva Digital Image Oyj on nimetty 
yhdistymisen jälkeen Zeeland Oyj:ksi. Eirikuvanimellä harjoitetu
tusta kuvanvalmistusliiketoiminnasta (”Eirikuva” tai ”Kuvanvalmis
tusliiketoiminta”) on luovuttu 26.6.2012 ja tässä yhtiöesitteessä 
kuvattu Zeelandkonserni (”Zeeland” tai ”Zeelandkonserni”) 
muodostuu kokonaisuudessaan markkinointiviestintäliiketoimin
nasta (”Markkinointiviestintäliiketoiminta”) eli markkinointiviestin
tää harjoittavista yhtiöistä ja yksiköistä. 

First North Finland on Helsingin Pörssin ylläpitämä vaihtoeh
toinen markkinapaikka. Yhtiöt First North Finland markkinapai
kalla eivät ole samojen sääntöjen alaisia kuin yhtiöt säännellyllä 

3. Riskit
Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen 
tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa määrin. Arvi-
oitaessa Yhtiön tulevaa kehitystä on tuloskasvun lisäksi tärkeää 
huomioida relevantit riskitekijät. Sijoittamista harkitsevia kehote-
taan tutustumaan huolellisesti kaikkiin jäljempänä esitettäviin ris-
kitekijöihin ja muihin tässä Yhtiöesitteessä oleviin tietoihin.

Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, 
saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, talo-
udelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen ja/tai Yhtiön 
arvopapereiden arvoon. Kuvaus riskitekijöistä perustuu tätä Yhtiö-
esitettä laadittaessa Yhtiön hallituksen ja johdon tiedossa olleisiin 
seikkoihin, minkä vuoksi Yhtiön taloudellinen tulos tulevaisuudessa 
ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Yhtiössä voivat poiketa 
huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä.

Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät ovat Yhtiön 
hallituksen ja johdon olennaisiksi arvioimia riskejä, mutta ne eivät 
ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muut sei-
kat ja epävarmuustekijät kuin tässä mainitut, joita ei tällä hetkellä 
tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voivat vaikuttaa epä-

edullisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 
taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon.

Alla oleva kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole 
tyhjentävä eikä riskien esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen 
todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.

Strategiset riskit
Zeeland pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti 
ja tekemällä yritysjärjestelyitä. Markkinointiviestintäalan nopea 
digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimi
joita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeam
maksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland joutuu jat
kossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan suurimpien ja 
tunnetuimpien toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden 
kanssa.

Toiminnalliset riskit
Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän 
palveluiden kysyntään on suuri, mikä näkyi erityisen selvästi vuo
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den 2009 rajussa suhdannelaskussa. Yhtiö on pyrkinyt määrätie
toisesti kehittämään koko Zeelandin yhtenäistä toiminnanohjaus 
ja budjetointijärjestelmää parantaakseen reagointikykyään mah
dollisissa suhdannemuutoksissa. 

Markkinointiviestintäalan painopisteen nopea muutos sähköi
siin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista 
ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä 
rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Yhtiön ja Zeelandin työnan
tajamielikuvalla on suuri merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä 
projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan 
arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hin
noittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. 
Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hin
noittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu 
on lisääntynyt ja riski hankkeiden heikkoon kannattavuuteen on 
lisääntynyt. 

Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossa
kin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajen
tamiseksi ja kasvattamiseksi. Strategian mukaisesti yritysjärjeste
lyitä tullaan jatkossa tekemään entistä enemmän myös Pohjois
Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen 
ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden 
toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta 
sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hin
noitteluun liittyen. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatio
vaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henki
lökunnan pitäminen Zeelandin palveluksessa järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit
Zeelandin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät 
yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiu
teen.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa hidastaa projektien 
käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uus
asiakashankintaa.

Zeeland vieraasta pääomasta suurin osa on tällä hetkellä 
lyhytaikaista vierasta pääomaa, joka koostuu ostoveloista, kon
sernin sisäisistä veloista, rahalaitoslainoista sekä vero ja työelä
keveloista. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on maksuohjelmia vero ja 
työeläkeveloista. Yhtiö on tiedottanut 30.3.2012 ja 15.6.2012 
lyhytaikaisten rahoitussopimustensa uudelleenjärjestelystä. 
Kyseessä ovat olleet Kuvanvalmistusliiketoiminnan vanhat luo
tot, jotka Yhtiö on järjestellyt uudelleen ja joista osa on jo lyhen
netty. Luotot ovat pääosin rahoituslaitosluottoja Nordea Pankki 
Suomi Oy:stä. Osakeannin onnistumisella ei ole vaikutusta luot
tojen lyhennyssuunnitelmiin eikä lainaehtoihin. Loppuosa lainoista 
tullaan maksamaan pois tai muuntamaan pitkäaikaisiksi lainoiksi 
vuoden 2012 aikana.

Yhtiön tilintarkastaja on Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa 
antanut lausuntonsa jälkeen seuraavan lisätiedon: Lausuntoani 
mukauttamatta haluan kiinnittää huomiota tilinpäätöksessä ja toi
mintakertomuksessa selostettuihin seikkoihin , että yhtiön ja kon
sernin tulos on edelleen ollut tappiollinen, mikä on vaikuttanut 
myös maksuvalmiuteen. Lisäksi haluan kiinnittää huomiota toi
mintakertomuksen taloudellisissa riskeissä esitettyyn rahoitusta 
koskevaan osuuteen.

Korko ja rahoitustuotot ja kulut 31.12.2011 päättyneellä tili
kaudella olivat 363 tuhatta euroa, kun ne 31.12.2010 päätty

neellä tilikaudella olivat 83 tuhatta euroa. Rahoitustuottojen ja 
kulujen kasvu johtuu Zeelandin ja Eirikuvan yhdistymisestä sekä 
lyhytaikaisen vieraanpääoman nousseista korkokustannuksista. 
Rahoituskulut muodostuivat pääsiassa pankkilainojen koroista, 
muiden korollisten lainojen koroista, maksetuista takausprovisi
oista sekä muista rahoituksen kuluista. Rahoitustuotot ja kulut 
vuonna 2009 olivat 98 tuhatta euroa. Kulujen lasku vuonna 2010 
johtui korollisen vieraan pääoman vähentymisestä.

Yleisestä talouden epävarmuudesta ja sen vaikutuksesta 
myyntiin ja laskutukseen sekä Eirikuvan kaupasta johtuen Zeelan
din maksuvalmius voi tilapäisesti vaarantua. Pidemmällä aikavä
lillä yhtiön vakavaraisuus aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty 
parantamaan kannattavuuttaan tai varmistamaan riittävää pitkä
aikaista toiminnan rahoitusta.

Zeelandin korollinen vieraan pääoman määrä on noin 1,3 mil
joonaa euroa. Viiden prosentin viitekoron korotus merkitsee vuo
sitasolla noin 65 tuhannen euron korkokulujen kasvua. Zeelandin 
korkoriski on siis pieni, eikä sen suojaamiseen ole syytä. 

Zeeland toimii pääosin euroalueella eikä Zeelandilla ole mer
kittävää valuuttakurssiriskiä.

Zeeland Oyj on myynyt Eirikuvaliiketoiminnan 26.6.2012 400 
tuhannella eurolla uuteen yhtiöön, johon Zeeland Oyj on jäänyt 
osakkeenomistajaksi 19,9 % osuudella. Liiketoiminnan kauppa
hinnasta on maksettu heti 150 tuhatta euroa ja loput maksetaan 
tasasuurina erinä seuraavien kolmen vuoden aikana. Kauppahin
tasaamisesta peritään 2,5 % vuotuinen korko. Kauppahintasaa
misen pääomalle ei ole asetettu vakuutta.

Mikäli Zeelandin liiketoiminta jatkuu arvioiden mukaisena, 
Zeelandin alla mainitut aiemmin järjestämät rahoitusratkaisut ja 
liiketoiminnan positiivinen kassavirta riittävät toiminnan kattami
seen seuraavan 12 kuukauden ajaksi siitä alkaen, kun Yhtiön 
Uudet Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi First North Fin
land markkinapaikalle. 

I. Yhtiön tytäryhtiö Mediatonic Oy on 7.3.2012 myynyt 
vähemmistöosakkuutensa (n.25 %) Pop Media Oy:ssä 
220 tuhannella eurolla. Zeeland pyrkii luopumaan myös 
muista sen toimintaan kuulumattomista 
vähemmistöosuuksista tilikauden 2012 aikana.

II. Konsernin liiketoiminnan rahavirta 1.1.–30.6.2012 oli 
+362 tuhatta euroa. 

III. Zeelandin Markkinointiviestintäliiketoiminnan toteutunut 
käyttökate 1.1.–30.6.2012 oli positiivinen.

IV. Markkinointiviestinnän budjetti koko vuodelle 2012 on 
positiivinen.

V. Zeeland on luopunut tappiollisesta Kuvanvalmistus
liiketoiminnasta eikä se rasita enää konsernin 27.6.2012 
alkaen.

Zeelandin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtu
vista syistä on katettu vahinko ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoi
minnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeelandin asiakirjoista 
varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulko
puoliseen varmennettuun säilöön. Yhtiöllä ei ole tiedossa muita 
kuin Yhtiöesitteessä esitettyjä Zeelandiin liittyviä oikeudenkäyn
tejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä.
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Osakkeeseen ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä
Yhtiön osakkeiden arvoon ja Yhtiön osakkeilla kaupankäyntiin liit
tyy yleinen osakkeiden markkinariski ja likviditeettiriski. Yhtiön 
osakkeiden kaupankäynnin likviditeetti on vähäinen.

Yhtiö aikoo hakea Uudet Osakkeet kaupankäynnin koh
teeksi First North Finlandmarkkinapaikalle. Osakeannissa annet
tavien Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden markkina
hinta voi vaihdella huomattavasti riippuen muutoksista markkinoi
den suhtautumisessa Yhtiön osakkeisiin, Merkintäoikeuksiin, 
Väliaikaisiin Osakkeisiin, Uusiin Osakkeisiin tai niitä vastaaviin 
muihin arvopapereihin eikä ole varmaa, kehittyykö Uusille Osak
keille aktiivisia ja/tai likvidejä jälkimarkkinoita tapahtuvien muutos
ten, kuten Yhtiön toimintaan vaikuttavan lainsäädännön muutos
ten tai Yhtiön liiketoiminnan tuloksen tai kehityksen muutosten 
takia sekä useiden muiden tekijöiden ja tapahtumien takia. 
Osake sannissa annettujen Uusien Osakkeiden ja muiden Yhtiön 
osakkeiden markkinahinta voi laskea Osakeannin Merkintähinnan 
alapuolelle. Yhtiön osakkeiden arvoon vaikuttavat Yhtiön sijoitta
jien subjektiiviset näkemykset Yhtiön arvosta. Yhtiö ei anna 
takeita sille, että Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin jatkuessa 
First North Finland markkinapaikalla osakkeiden markkinahinta 
vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä sille, että 
Yhtiön osakkeiden jälkimarkkinat First North Finland markkina

paikalla ovat aktiiviset. Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti ei 
toteudu tai ole jatkuvaa, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omis
tuksiaan Yhtiössä.

First North yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellet
tuja, vaatimustasoltaan vähäisempiä sääntöjä. Yhtiöön sijoittami
nen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden 
yhtiöihin sijoittaminen.

Yhtiön yhden (1) osakkeen hinta on Yhtiöesitteen päivämää
ränä 0,02 euroa. Pienin lasku tai nousu Yhtiön osakkeen hin
nassa on 0,01 euroa. Yhden osakkeen hintatasosta johtuen, 
Yhtiön osakkeen prosentuaaliset kurssimuutokset saattavat olla 
suuria.

Yhtiön toiminnan kehityksen lisäksi myös monet ulkoiset teki
jät voivat vaikuttaa Yhtiön osakkeiden osakekurssiin. Näitä ulkoi
sia tekijöitä voivat olla esimerkiksi yleinen vallitseva suhdanne ja 
markkinatilanne.

Osakekurssi on Yhtiöesitteen päivämääränä alle Helsingin 
Pörssin vaatiman 0,50 euroa. Yhtiön hallitus on aloittanut selvi
tyksen sadan yhtiön osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osak
keeksi (Reverse split). Yhtiön arvion mukaan reverse split voidaan 
toteuttaa vuoden 2013 aikana. Osakkeiden yhdistämisellä voi olla 
negatiivinen vaikutus osakekurssin kehitykseen.

4. Osakeannin tavoitteet
Yhtiön osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena First North 
Finland markkinapaikalla 3.12.2007 alkaen. Tämä Yhtiöesite on 
laadittu Kohdassa 6 mainitussa osakeannissa annettujen Yhtiön 
uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First 
North Finland markkinapaikalla.

Osakeanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistami
seksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin Eiri
kuvanimellä harjoittaman Kuvanvalmistusliiketoiminnan aiheutta
mien tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi 
ja kannustamiseksi.

Lisäksi Yhtiö tavoittelee pitkällä tähtäimellä First North Finland 
markkinapaikalla osakkeelleen kaupankäynnin kautta muodos
tavaa arvonmääritystä. Yhtiön tarkoituksena on kasvaa strategi
ansa mukaisesti tekemällä yritysjärjestelyitä markkinointiviestintä
toimialalla Suomessa ja muualla PohjoisEuroopassa. Pääoma
markkinoita voidaan käyttää kasvun rahoittamiseen, 

yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan 
kannustepalkkioihin. 

Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin 
selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiön osak
keeseen sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolel
lisesti tässä Yhtiöesitteessä esitettyihin tietoihin ja sivuilla 4–5 esi
tettäviin riskitekijöihin.

Sijoittamista harkitsevan on myös syytä tiedostaa, että Yhtiön 
osakkeen hinta voi vaihdella First North Finland markkinapaikalla 
voimakkaasti ja aktiivisten tai likvidien jälkimarkkinoiden olemas
saololle First North Finland markkinapaikalla ei ole varmuutta. 

Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puo
leen saadakseen tietoja osakkeiden hankintaa, omistamista ja 
luovuttamista koskevista Suomen tai muiden maiden veroseuraa
muksista ja että muutokset verolainsäädännössä saattavat vai
kuttaa verotukseen myös takautuvasti.
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5. Hallituksen vastuulausunto
Toteamme, että tässä yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat parhaan tietomme mukaan oikeita ja että yhtiöesitteessä ei parhaan tietomme 
mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää yhtiöesitteen antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouk
sien pöytäkirjoista, tilintarkastajien raporteista yhtiölle ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät yhtiöesitteeseen.

Helsingissä 24.9.2012 Zeeland Oyj:n hallitus 

Jari Tuovinen   Janne Mäkelä
hallituksen puheenjohtaja  hallituksen jäsen

Elina Yrjölä-Suhonen  Ville Skogberg
hallituksen jäsen   hallituksen jäsen

Tanu-Matti Tuominen
hallituksen jäsen

6. Osakeanti
Sijoittajia kehotetaan ottamaan huomioon, että tämän Yhtiöesit-
teen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että tässä kohdassa 
”Osakeanti” tarkemmin kuvattu Osakeanti toteutuu Yhtiöesit-
teessä kuvatun kaltaisena.

ZEELAND OYJ:N HALLITUKSEN 19.9.2012 
PÄÄTTÄMÄN OSAKEANNIN EHDOT
Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on 19.9.2012 päättä
nyt 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 
sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella maksullisesta 
osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 
37.796.100 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) jäljempänä 
esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”):

Oikeus merkintään
Ensisijainen Merkintäoikeus 
Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittä
viksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita 
Osakeannin täsmäytyspäivänä 24.9.2012 (”Täsmäytyspäivä”). 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä 
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluet
teloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomis
taja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa 
automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo
osuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään oikeuttavan Mer
kintäoikeuden (kuten jäljempänä näissä ehdoissa määritelty, ISIN
koodi FI4000048574) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa 
neljää (4) Yhtiön osaketta kohden. 

Yhtiön Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Mer
kintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään näissä 
ehdoissa määritellyn Merkintäsuhteen mukaisesti Yhtiön Uusia 
Osakkeita (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). 

Toissijainen Merkintäoikeus
Lisäksi seuraavilla tahoilla on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, 
joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella 
(”Toissijainen Merkintäoikeus”):
I. Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä 

merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön 
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytys
päivänä kirjattu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön 
osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan 
Ensisijaisen Merkintäoikeutensa; 

II. Henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan 
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet ja joka on käyttänyt 
kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeuden; ja

III. Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 
(Yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt 
yhdessä ”Konserni”) koko henkilökunta siten, että oikeus 
Uusien Osakkeiden merkintään on henkilöllä, joka on ollut 
toistaiseksi voimassaolevassa työ tai toimisuhteessa 
Konserniin 19.9.2012 ja joka edelleen jäljempänä mainittuna 
Merkintäaikana on työ tai toimisuhteessa Konserniin ja jolle 
Yhtiö on ennen jäljempänä mainitun Merkintäajan alkamista 
toimittanut kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua 
Uusien Osakkeiden merkintään. Konsernin henkilöstön 
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osalta Merkintäoikeuden vähimmäismäärä on 20 000 
(kaksikymmentätuhatta) Uutta Osaketta. Tehtävän 
merkinnän tulee olla sadalla (100) jaollinen.

Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä (Ensisijainen Mer
kintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä ”Merkintäoi
keus”).

Merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet
Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden 
perusteella merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan 
suunnata Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi.

Merkintäsuhde
Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella 
yhdellä (1) Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen (”Mer
kintäsuhde”).

Merkintähinta
Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa 
Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Uuden Osakkeen Merkin
tähinta ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen niin, 
että Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyy
milla painotettua keskikurssia 0,02 euroa ajanjaksolla 
2.4.2012−30.8.2012. Uuden Osakkeen merkintähinta Osakean
nissa on kuitenkin Konsernin henkilökuntaan edellä näissä Osa
keannin ehdoissa kohdassa ”Toissijainen Merkintäoikeus” määri
tellysti kuuluvien henkilöiden osalta 0,018 euroa Uudelta Osak
keelta, joka ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen 
ja vastaa Osakeannin Merkintähintaa vähennettynä 10 (kymme
nellä) %:lla. Toissijaisten Merkintäoikeuksien antamisella Konser
nin henkilökuntaan kuuluville on tarkoitus sitouttaa ja kannustaa 
Yhtiön henkilöstöä. 

Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäis
määrä on 755.922,00 euroa. Osakeannin Merkintähinta kirjataan 
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon (SVOPrahasto).

Merkintäaika
Osakeannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Tois
sijaisen Merkintäoikeuden nojalla alkaa 27.9.2012 klo 9.30 ja 
päättyy 11.10.2012 klo 16.00 (”Merkintäaika”). 

Merkintäoikeuksien käyttäminen ja maksu
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä 
Uusia Osakkeita arvoosuustilillään olevilla Uusien Osakkeiden 
merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkin
tähinnan. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on 
annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjei
den mukaisesti. Mikäli Merkintäoikeuksien haltija ei saa merkin
tään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee olla yhtey
dessä näissä Osakeannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan 
merkinnän tekemiseksi. Niiden osakkeenomistajien ja muiden 
Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintä
oikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säi
lytysyhteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman 
hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Osakeantia koskevat 

toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen noudattaen asetettuja 
määräaikoja. Jotkin tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoito
sopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkin
täoikeudet asiakkaittensa lukuun NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla (”First North 
Finland markkinapaikka”). Näin ollen nämä tilinhoitajayhteisöt 
saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksian
tonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan 
päättymistä.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvoosuustilikohtaisesti.
Konsernin henkilökuntaan edellä kohdassa ”Toissijainen Mer

kintäoikeus” määritellysti kuuluva henkilö voi osallistua Osakean
tiin merkitsemällä Uusia Osakkeita toimittamalla Yhtiön erikseen 
antamien ohjeiden mukaisesti täytetyn merkintälistan Merkintäajan 
kuluessa Evli Pankki Oyj:öön. Osakeannissa Uusia Osakkeita 
merkitsevät Konsernin henkilökuntaan edellä näissä Osakeannin 
ehdoissa kohdassa ”Toissijainen Merkintäoikeus” määritellysti 
kuuluvat henkilöt sitoutuvat olemaan myymättä tai muulla tavoin 
luovuttamatta Osakeannissa merkittyjä Uusia Osakkeita 12 (kah
teentoista) kuukauteen Osakeannissa merkittyjen Uusien Osak
keiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin ilman Yhtiön etukäteen 
antamaa kirjallista suostumusta. Merkitessään Uusia Osakkeita 
Konsernin henkilökuntaan kuuluva hyväksyy, että hänen arvo
osuustililleen kirjataan Uusia Osakkeita koskeva luovutusrajoitus.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeu
den perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, 
peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin jäljempänä näiden Osake
antia koskevien ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tie
tyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan 
päättymistä 11.10.2012 klo 16.00, raukeavat arvottomina.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän 
tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön 
antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön oman pääoman vahvista
miseksi Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se 
Osakeantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä 
riidattomia pääoma tai korkosaatavia vastaan. 

Merkintäpaikka
Osakeannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen 
Merkintäoikeuden osalta toimii Evli Pankki Oyj. Merkintälomake 
tulee toimittaa Evli Pankki Oyj:öön osoitteella Evli Pankki Oyj/
Operations, PL 1081, 00101 Helsinki tai telefaksilla numeroon 
+358 (0)9 4766 9360. Lisätietoja merkinnän tekemiseen liittyen 
antaa Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelu puh. +358 (0)9 4766 9573 
tai sähköpostitse operations@evli.com. Asiakaspalveluun tulevat 
puhelut nauhoitetaan.

Myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli Pankki Oyj:n 
kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat 
Osakeannin merkintätoimeksiantoja. Tilinhoitajayhteisöt voivat 
asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen Merkin
täajan päättymistä. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä 
olosuhteissa
Jos Osakeantiin liittyvää yhtiöesitettä täydennetään sen julkista
misen jälkeen ja ennen kuin kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa 
sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa 
olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat 
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merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, 
oikeus peruuttaa merkintänsä neljän (4) pankkipäivän kuluessa 
siitä, kun täydennys on julkistettu.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liitty
vät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti mahdollisen 
yhtiöesitteen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden hal
tija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä 
tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja 
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeudet 
ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin ylläpitämällä 
First North Finland markkinapaikalla 27.9.2012 alkaen klo 9:30 
ja 4.10.2012 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien hinta First 
North Finland markkinapaikalla määräytyy vallitsevan markkina
tilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa 
antamalla osto tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisöl
leen tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa arvopaperivälittä
jille.

Merkintäoikeuksien ISINkoodi on FI4000048574 ja kaupan
käyntitunnus ZEE1VU0112.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin 
lopullisen tuloksen julkistaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisten Merkintäoikeuksien 
perusteella tämän Osakeannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja 
määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa 
Merkintäajan päättyessä.

Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemer
kintöjen ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus hyväksyy ensisijai
sesti Yhtiön osakkeenomistajien osakemerkinnät tai muun mer
kitsijän tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeutensa 
mukaisessa merkinnässä käyttämiensä Merkintäoikeuksien 
mukaisessa suhteessa enintään tehdyn merkinnän enimmäis
määrään saakka arvoosuustilikohtaisesti, ja mikäli tämä ei ole 
mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvoosuustiliin liittyen anne
taan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot 
yhdistetään yhdeksi arvoosuustiliä koskevaksi merkintätoimek
siannoksi. Muilta osin osakemerkintöjen hyväksymisestä Toissi
jaisen Merkintäoikeuden perusteella päättää Yhtiön hallitus. 

Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkintäoikeuden 
perusteella merkitsemiään Uusia Osakkeita, palautetaan saa
matta jääneiden Uusien Osakkeiden merkintähinta merkitsijän 
merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta kolmen 
(3) pankkipäivän kuluessa siitä kun Yhtiön hallitus on käsitellyt 
merkintöjen hyväksymistä. Osakemerkintöjen ylimerkintätilan
teessa tai muutoin palautettaville maksuille ei makseta korkoa.

Jos Uusia Osakkeita jää merkitsemättä Ensisijaisen Merkin
täoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja jos 
Yhtiön hallitus antaa merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet 
päättämiensä tahojen merkittäväksi, hallituksella on täysi vapaus 
hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedot
teella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 
17.10.2012. Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei 
lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun ottamatta hyväksytystä Tois
sijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdystä merkinnästä lähe
tettävää vahvistuskirjettä. 

Uusien Osakkeiden rekisteröinti kauppa-
rekisteriin, kirjaaminen arvo-osuustileille ja 
kaupankäynti Uusilla Osakkeilla 
Osakeannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröi
dään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 
22.10.2012. 

Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liik
keeseen arvoosuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä 
arvoosuusjärjestelmässä. Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoi
keuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän 
arvoosuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen Uusia Osak
keita vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISINkoodi 
FI4000048566 ja kaupankäyntitunnus ZEE1VN0112, ”Väliaikaiset 
Osakkeet”). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen 
osakelajiin (ISINkoodi FI0009015580) arviolta 23.10.2012. Tois
sijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt ja Yhtiön hallituk
sen hyväksymät Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo
osuustileille, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 
arviolta 22.10.2012.

Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osak
keilla alkaa Helsingin Pörssin ylläpitämällä First North Finland 
markkinapaikalla omana lajinaan 12.10.2012, ensimmäisenä 
kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen.

Uudet Osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi First 
North Finland markkinapaikalla arviolta 23.10.2012.

Maksut ja kulut
Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilin
hoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkin
täoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toi
menpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilin
hoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun 
arvoosuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Osakasoikeudet
Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täy
teen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet 
Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kauppa
rekisteriin arviolta 22.10.2012.

Optio-oikeuksien haltijat
Yhtiön optioohjelma 2009A:n mukaisten optiooikeuksien ehto
jen mukaan optiooikeuden omistajalla tulee olla sama tai yhden
vertainen oikeus osakeannissa osakkeenomistajan kanssa. 
Optiooikeuksien haltijoiden yhdenvertainen oikeus osakkeen
omistajien kanssa toteutetaan Yhtiön hallituksen Osakeannin lop
putuloksen vahvistuttua päättämällä tavalla siten, että optio
oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä, 
merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Syyt Osakeannille
Osakeanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, 
maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin Eirikuva
nimellä harjoittaman kuvanvalmistusliiketoiminnan aiheuttamien 
tappioiden kattamiseksi sekä henkilökunnan sitouttamiseksi ja 
kannustamiseksi.
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Informaatio
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukai
set asiakirjat ovat Merkintäaikana saatavilla Yhtiön pääkonttorissa 
osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 Helsinki ja Yhtiön 
kotisivuilla osoitteessa www.zeeland.fi ja merkintäpaikkana toimi
van Evli Pankki Oyj:n kotisivuilla osoitteessa www.evli.com. 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja Uusiin 
Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti 
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 
Suomessa.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuk
sien, Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Osakean
nin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden 
tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tar
jota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi eril
listä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpi
teitä. 

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia 
Osakeantiin osallistumiselle.

Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja 
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

7. Yleistiedot Zeeland Oyj:stä
Yhtiö harjoittaa itse ja tytäryhtiöidensä kautta markkinointiviestin
nän suunnittelu ja toteutuspalveluita. Yhtiön ja sen muodosta
man Zeelandkonsernin luvuissa on mukana Markkinointiviestin
täliiketoiminta 1.5.2011 alkaen ja Yhtiön aiemmin harjoittama 
Eirikuvanimellä Kuvanvalmistusliiketoiminta 26.6.2012 asti. 
Zeeland Oyj:n luvut pitävät sisällään pääasiassa vain Kuvanval
mistusliiketoiminnan. 

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011 oli 3.640 
tuhatta euroa ja taseen loppusumma 31.12.2011 5.558 tuhatta 
euroa. Tilikauden 2011 liikevaihto koostui Eirikuvanimellä tarjo
tuista digitaalisen kuvanvalmistuksen tuotteista ja palveluista 
sekä tukkutoiminnasta. Tämän Yhtiöesitteen sivulta 31 alkaen 
esitetään Yhtiön sekä konsernin toimintakertomus, tuloslas
kelma, tase ja tilintarkastuskertomukset vuosilta 2010–2011 sekä 
puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2012.

Zeelandkonsernin emoyhtiö ja konsernihallinto sijaitsee Hel
singin keskustassa, osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 6, 00100 
Helsinki. Lisäksi Yhtiö harjoittaa markkinointiviestinnän palvelui
den tarjoamista tytäryhtiössään Turussa osoitteessa Zeeland 
Turku Oy, Kaskenkatu 1, 20700 Turku sekä tytäryhtiössään Tal
linnassa osoitteessa Zeeland Idea Baltics Oü, Maakri 19/21, Tal
linn, Estonia. 

Yhtiön hallituksen muodostavat Jari Tuovinen (puheenjoh
taja), TanuMatti Tuominen, Elina YrjöläSuhonen, Janne Mäkelä 
ja Ville Skogberg. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tuomas Airisto. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkas
tajana KHT Veikko Terho. Molemmat henkilöt työskentelevät 
Moore Stephens Rewinet Oy Ab:ssä. Yhtiön Hyväksytty Neuvon
antaja on Heiroth Capital Oy. Yhtiön markkinatakaajana toimii 
Nordea Pankki Suomi Oyj. 

Lisätietoja Zeelandkonsernista on Yhtiön Internetsivuilla osoit
teessa www.zeeland.fi.
Yhtiön nimi Zeeland Oyj 
englanniksi Zeeland Plc
ruotsiksi Zeeland Abp
Kotipaikka Helsinki
Ytunnus 2018481–2

Osakkeet kaupankäynninkohteena alkaen First North Finland, 
3.12.2007
Kaupankäyntitunnus ZEE1V 
ISINkoodi FI0009015580
GICSluokitus 25401010 (Advertising)

Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan yhteystiedot
Heiroth Capital Oy
Kasarminkatu 27
00130 HELSINKI
puhelin +358 50 581 0980
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8. Konsernirakenne
Konsernin emoyhtiö on Zeeland Oyj. Emoyhtiön kokonaan omis
tama tytäryhtiö ja Markkinointiviestintäliiketoiminnan emoyhtiö on 
Zeeland Group Oy. Eirikuvaliiketoiminnan luopumisen yhtey
dessä 26.6.2012 Zeeland Oyj on luopunut tytäryhtiöistään, Eiri 
Kehys Oy:stä ja Eirikuva Nordic Ab:sta (Ruotsi). 

Zeeland konsernirakenne Yhtiöesitteen julkaisuhetkellä on 
seuraava: 

Zeeland Helsinki Oy
Omistus 100 %

Zeeland Helsinki Oy on markkinointiviestinnän suunnittelutoi
misto. Zeeland Helsingin suunnittelutyö perustuu kanavariippu
mattomiin ratkaisuihin, jotka vastaavat viestintäympäristön ja 
kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Yhtiön suunnittelussa koros
tuu strateginen ajattelu ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen. 
Zeeland Helsinki Oy:n johtajana 1.9.2012 alkaen on toiminut 
Ismo Nikkola. Zeeland Helsinki Oy:n liikevaihto tilikaudella 
1.1.2011–31.12.2011 oli 3  359 tuhatta euroa ja liikevoitto 
0 tuhatta euroa. 

Zeeland Turku Oy
Omistus 100 %

Zeeland Turku Oy on täyden palvelun markkinointiviestintätalo, 
joka tarjoaa mainos ja brändisuunnittelua, konseptointia ja digi
taalista viestintää. Lisäksi Zeeland Turku Oy on erikoistunut 
sidosryhmälehtien toteutukseen. Zeeland Turku Oy keskittyy Zee
landkonsernissa julkishallintoon, kulttuuriin ja matkailuun sekä 
PKsektorille. Zeeland Turku Oy:n johtajana toimii Kalle Euro. 
Zeeland Turku Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011 
oli 1 880 tuhatta euroa ja liikevoitto 36 tuhatta euroa. 

Zeeland Branding Oy 
Omistus 92 %

Zeeland Branding Oy on erikoistunut brändiilmeiden ja identi
teettien suunnitteluun sekä brändinrakentamisen, markkinoinnin 
ja sijoittajaviestinnän työkalujen ja toimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä digitaaliseen palvelumuotoiluun. Zeeland 
Branding Oy on luonut uuden visuaalisen identiteetin useille mer
kittäville yrityksille, kuten esimerkiksi Fortumille, Kemiralle, Spon
dalle, Tiehallinnolle, Elenialle ja VR:lle. Kaiken kaikkiaan yhtiö on 
suunnitellut ja toteuttanut yli 80 yhteisö, yritys, palvelu ja tuo
teilmettä sekä sähköisiä graafisia ja brändinhallintaohjeistoja. 
Yhtiö on myös merkittävä painettujen ja sähköisten vuosikerto
musten suunnittelija ja toteuttaja. Se vastaa vuosittain noin 20 
yrityksen vuosikertomustyöstä. Zeeland Branding Oy:n toimitus
johtaja on Timo Muhonen. Zeeland Branding Oy:n liikevaihto tili
kaudella 1.1.2011–31.12.2011 oli 1.597 tuhatta euroa ja liike
voitto 128 tuhatta euroa.

Zeeland Solutions Oy
Omistus 75 %

Zeeland Solutions Oy toteuttaa vaativia markkinointiviestinnän 
ohjelmistohankkeita, joiden avulla Zeelandkonsernin asiakkaat 
tekevät mitattavaa tulosta esimerkiksi sosiaalisissa medioissa, 
kampanjasivustoilla, sähköisillä kauppapaikoilla ja viraalimarkki
noinnissa. Www ja intranetprojekteissa yhtiön erityisosaamista 
ovat ohjelmisto ja sovelluskehitys erityisesti avoimen lähdekoo
din teknologioita hyödyntäen. Sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja 
Zeeland Solutions Oy on kehittänyt muun muassa maksukorttilii
ketoimintaan, asiakashallintaan ja osakekaupankäyntiin. Zeeland 
Solutions Oy:n toimitusjohtaja on Tero Alén. Zeeland Solutions 
Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011 oli 1 094 tuhatta 
euroa ja liikevoitto 138 tuhatta euroa. 

Maggie Oy 
Omistus 80 %

Zeeland perusti Maggie Oy:n keväällä 2008 Zeelandkonsernin 
asiakaslehtitoimistoksi. Maggie Oy:n toiminta on viime aikoina 
suuntautunut asiakaslehtien lisäksi laajempaan sisältömarkki
nointiin. Sisältömarkkinointi on sopivan palvelu ja kanavavalikoi
man räätälöimistä asiakkaan tarpeisiin. Tämä tarkoittaa esimer
kiksi painettuja lehtiä ja oppaita, videoita, artikkeleita, kuvia, 
powerpointesityksiä, sähköisiä työkaluja, kyselyitä ja sosiaalisen 
median foorumeita. Maggien Oy:n toimitusjohtajana toimii Sirpa 
Alhava. Maggie Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011 
oli 765 tuhatta euroa ja liikevoitto 39 tuhatta euroa.

Zeeland East Oy
Omistus 70 %

Zeeland East Oy on Venäjän markkinointiviestintään keskittynyt 
mainostoimisto. Zeeland East Oy auttaa suomalaisia yrityksiä 
alkuun Venäjän markkinoilla. 

Vuonna 2007 perustettu Zeeland East Oy tarjoaa markkinoin
tiviestinnän, mainonnan, digitaalisen markkinoinnin ja sidosryh
mäviestinnän palveluita Venäjällä toimiville tai sinne tähyäville yri
tyksille paikalliset olot, kielen ja kulttuurin huomioiden, venäjän
kielisten suunnittelijoiden voimin. Zeeland East Oy:n 
toimitusjohtaja on Pekka Lehtonen ja hallituksen puheenjohtaja 
Ville Haapasalo. 

Zeeland East Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2011–
31.12.2011 oli 250 tuhatta euroa ja liikevoitto 16 tuhatta euroa.

Zeeland Services Oy
Omistus 100 %

Zeeland Services Oy on Zeelandkonsernin taloushallinnon palve
lukeskus. Zeeland Services Oy vastaa koko konsernin taloushal
linnon järjestämisestä, palkkahallinnosta ja laskutuksesta. Lisäksi 
palvelukeskuksen asiakkaana on joitain Zeelandkonsernin 
vähemmistöomisteisia yhtiöitä. Zeeland on aloittanut Zeeland Ser
vices Oy:n fuusioinnin Zeeland Services Oy:n emoyhtiöön Zeeland 
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Group Oy:öön. Fuusio arvioidaan saatettavan päätökseen 2012 
loppuun mennessä. Zeeland Services Oy:n liikevaihto tilikaudella 
1.1.2011–31.12.2011 oli 136 tuhatta euroa ja liikevoitto 138 
tuhatta euroa.

Bee Consulting Oy 
Omistus 64 %

Bee Consulting Oy omistaa Brand Equity Compass työkalun, 
jonka avulla voidaan määritellä brändin euromääräinen arvo. Tuo
tetta myy Consumer Compass – Kuluttajatieto Oy. Zeeland pyrkii 
hyödyntämään tuotetta erilaisissa asiakasprojekteissa. Bee Con
sulting Oy:n palveluksessa ei ole henkilöitä, eikä Bee Consulting 
Oy:llä ollut liiketoimintaa tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011. 

Zeeland PR Oy
Omistus 100 %

Zeeland PR Oy on ryhmän viestintätoimisto, Sen erityisosaami
nen liittyy kansainväliseen PR:ään ja se tarjoaa perinteisen media 
ja sidosryhmäviestinnän lisäksi palveluja lanseerauksiin, brändi
muutoksiin, sidosryhmätapahtumiin ja työnantajamielikuvan hal
lintaan. Zeeland PR Oy:n johtajana toimii Päivi Holmqvist 
1.9.2011 alkaen. Yhtiön viestintäkonsultointiliiketoiminta on käyn
nistetty vuoden 2011 aikana. Zeeland PR Oy:n liikevaihto tilikau
della 1.1.2011–31.12.2011 oli 150 tuhatta euroa ja liikevoitto 
152 tuhatta euroa. 

Creo Consulting Oy
Omistus 100 % 

Creo Consulting Oy on Zeelandin valmennusorganisaatio, joka 
keskittyy myynnin ja markkinoinnin valmiuksien kehittämiseen. 
Osallistavalla otteella toteutetut valmennukset ovat johtoryhmän 
coaching ja strategioiden fasilitointi myynnin ja markkinoinnin 
näkökulmasta. Creolla on myös valmiita konsepteja myynnin ja 
markkinoinnin esimiestyön sekä myyjän ja markkinoijan valmen
tamista varten. Vaativissa tilanteissa sovelletaan henkilökohtaista 
coachausta Creon sertifioitujen valmentajien toimesta. Creo Con
sulting Oy:n toimitusjohtaja on Rasmus Nybergh. Yhtiön liike
vaihto tilikaudella 1.1.2011–31.12.2011 oli 358 tuhatta euroa ja 
liikevoitto 54 tuhatta euroa. Creo Consulting Oy:n luvut on yhdis
telty Zeelandkonserniin 1.3.2012 alkaen.

Zeeland Idea Baltics Oü 
Omistus 55 %

Zeeland Idea Baltics Oü on Tallinnassa toimiva digitaalisen median 
asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen digitaaliset pal
velut verkkostrategian suunnittelusta verkkosivustojen uudistuk
siin. Zeeland omistaa Zeeland Idea Baltics Oü yhdessä Baltian 
maissa toimivan BIG IDEA Groupin kanssa. BIG IDEA Group ryh
mään kuuluu 15 erilaista tulossuuntautunutta viestintä ja media
toimistoa. Zeeland Idea Baltics Oü:n toimitusjohtaja on Lassi 
Nummi. Zeeland Idea Baltics Oü:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2011–
31.12.2011 oli 378 tuhatta euroa ja liikevoitto 11 tuhatta euroa. 
Yhtiön luvut on yhdistelty Zeeland konserniin 1.5.2011 alkaen.

Mediatonic Oy
Omistus 100 %

Mediatonic Oy liittyi Zeelandkonserniin yritysjärjestelyn yhtey
dessä vuonna 2007. Mediatonic Oy on harjoittanut sijoitustoimin
taa Internet, markkinointi ja mediaalan yrityksiin vuosina 2003–
2007. 

Zeeland pyrkii irtautumaan Mediatonic Oy:n kautta tehdyistä 
sijoituksista. Mediatonic Oy on irtautunut vuonna 2012 Pop 
Media Oy:stä. Näistä irtautumisista on kirjattu 0,2 miljoonaan 
euron myyntivoitto Mediatonic Oy:öön ja 0,2 miljoonan euron 
myyntitappio Zeeland konsernille.

Mediatonicin osakkuusyhtiö SYTTHolding Oy omistaa koko
naan Suomen ainoan filmilaboratorion, FinnLab Oy:n. Verottaja 
on hakenut FinnLab Oy konkurssiin 3.9.2012 klo 9.08. Konkurs
sitilanteessa Mediatonic Oy:n tappio on 0,3 miljoonaa euroa, joka 
on jo kirjattu tulokseen konsernintilinpäätöksessä 31.12.2011.

Mediatonic Oy:n sisaryhtiö Zeeland Adventures Oy on sulau
tunut Mediatonic Oy:öön 31.3.2012. Zeeland Adventures Oy lii
ketoiminta muodostui pienimuotoisesta sijoitustoiminnasta vaih
tamalla Zeelandryhmän työtä osakkuudeksi asiakasyhtiössä. 
Zeeland on osallistunut vuosittain muutamaan hankkeeseen, 
jossa työtä vaihdetaan osakkuuteen. Edellytyksenä hankkeelle on 
markkinointiviestinnän merkittävä rooli yhtiön menestyksessä ja 
nykyisessä kehitysvaiheessa. Zeeland Adventures Oy:n palveluk
sessa ei ole henkilöitä. Zeeland ei ole tehnyt vuonna 2011 tai 
vuonna 2012 edellä kuvatun kaltaisia sijoituksia.

Selvyyden vuoksi lisäksi todetaan, että Zeelandkonserniin 
kuuluva Mediatonic Oy:llä tai Zeelandkonsernilla ei ole omistuk
sellista tai toiminnallista yhteyttä Jari Tuovisen ja TanuMatti Tuo
misen TT Hallinta Oy:n kautta pääosin omistamaan pelisijoituksia 
hallinnoivaan Mediatonic Management Oy:öön, eikä sen hallin
noimaan pääomarahastoon Mediatonic Fund I Ky:öön. Mediato
nicin suunnitellun fuusion muuhun Zeelandkonserniin toteudut
tua, Mediatonicnimi ja tuotemerkki on sovittu vapautuvaksi 
edellä mainitun Mediatonic Management Oy:n käyttöön. 

Mediatonic Oy:n merkittävät sijoitusomistukset tämän Yhtiö
esitteen julkaisuhetkellä ovat Neocard Oy 29 %, Sport Content 
Oy (20 %) ja SYTTHolding Oy (30 %). 

Mediatonic Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 68 tuhatta euroa 
ja liikevoitto 30 tuhatta euroa.
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Tämänhetkisen markkinointiviestintäyritys Zeelandin emoyhtiön 
Zeeland Oyj:n juuret ovat Eino Riihelän vuonna 1944 perusta
massa Eiri Oy:ssä, joka harjoitti kuvanvalmistuksen ja kameroiden 
maahantuonnin lisäksi myös purjelentokoneiden valmistusta. Eiri 
asetettiin konkurssiin 16.11.2005 ja sen toimintaa jatkamaan 
perustettiin Eirikuva Digital Image Oyj Abp vuonna 2006. Eirikuva 
Digital Image Oyj Abp hakeutui kaupankäynnin kohteeksi First
Northmarkkinalle 3.12.2007. Eirikuva Digital Image Oyj Abp 

yhdistyi markkinointiviestintää harjoittavan Zeelandkonsernin 
kanssa 4.5.2011 ja muutti nimensä Zeeland Oyj:ksi. 

Tässä osiossa käytetään poikkeuksellisesti yhtiöiden niminä 
kulloisenkin tapahtuman aikaista kaupparekisteriin merkittyä sen 
aikaista nimeä. Alla on esitetty sekä Kuvanvalmistusliiketoimin
nan, eli Zeeland Oyj:n (aikaisemmin Eirikuva Digital Image Oyj 
Abp) eli Eirikuvan, ja toisaalta Markkinointiviestintäliiketoiminnan, 
eli alakonserni Zeeland Group Oy:n kehityksen merkkipaaluja.

9. Yhtiön historiallinen 
kehitys

1999
Mainostoimisto Enala // Hyysalo Oy perustetaan Turussa.

2005
Enala // Hyysalo ja helsinkiläinen Neljäntuuman Toimisto Oy 
yhdistyvät ja ottavat uudeksi nimeksi Zeeland Oy:n.

2006
Eirikuva Digital Image Oyj Abp perustetaan.

Zeeland Oy hankkii enemmistön Viestintätoimisto Conexio 
Oy:stä.

Emoyhtiön nimi vaihdettiin Zeeland Oy:stä Zeeland Society Oy:ksi 
ja mainostoimistoliiketoiminta yhtiöitettiin Zeeland Oy:öön.

2007
Zeeland Society Oy hankkii Mediatonic Oyj:n, perustaa Zeeland 
East Oy:n ja hankkii Unique Design Oy:n liiketoiminnan.

Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n osake otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi First North Finland markkinapaikalla.

2008
Zeeland Society Oy hankkii mainostoimisto Incognito Oy:n (nykyi
sin Zeeland Branding Oy) ja perustaa asiakaslehtiä tekevän 
Maggie Oy:n. 

Zeeland Society Oy hankkii Privanet Tilitoimisto Oy:n (nykyisin 
Zeeland Services Oy). 

2009
Zeeland Society Oy hankkii Triventum Oy:n (nykyisin Zeeland 
Solutions Oy).

Zeeland Society Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, Zeeland 
Society Oyj:ksi 

2010
Zeeland Society Oyj hankkii Mainostoimisto Rientola Oy:n (nykyi
sin Zeeland Helsinki Oy).

Zeeland Society Oyj muuttaa nimensä Zeeland Oyj:ksi, Zeeland 
Oy muuttaa nimensä Zeeland Turku Oy:ksi, Mainostoimisto Rien
tola Oy muuttaa nimensä Zeeland Helsinki Oy:ksi ja Incognito Oy 
muuttaa nimensä Zeeland Branding Oy:ksi

Zeelandkonserni hankkii Viestintä Oy Virtuoosin liiketoiminnan ja 
vähemmistöosuuden Nitro EE Oü:stä (nykyisin Zeeland Idea Bal
tics Oü). 

2011
Zeeland Oyj käynnisti viestintään keskittyvän Zeeland PR Oy:n ja 
luopui Viestintätoimisto Conexio Oy:n omistuksesta Zeeland
konsernin asiakkaille paremmin soveltuvan viestintäpalvelun tar
joamiseksi.

Nitro EE Oü:stä tulee Zeelandin tytäryhtiö. Yhtiö nimetään Zee
land Idea Baltics Oü:ksi).

Zeeland Oyj (aikaisemmin Zeeland Society Oy) ja Eirikuva Digital 
Image Oyj Abp päättävät yhdistyä siten, että Eirikuva hankkii 
koko Zeeland Oyj:n osakekannan ja konsernin emoyhtiön nimeksi 
vaihdetaan Zeeland Oyj. Entisen Zeeland Oyj:n nimeksi vaihde
taan Zeeland 2 Oy.

Zeeland 2 Oy nimetään selvyyden vuoksi Zeeland Group Oy:ksi.

2012
Zeeland aloittaa markkinoinnin analytiikkapalvelut Zeeland Solu
tions Oy:ssä.

Zeeland Group Oy ostaa Creo Consulting Oy:n ja aloittaa mark
kinoinnin ja myynnin valmennusliiketoiminnan.

Zeeland ostaa 30 % osuuden Media Contacts Finland Oy:stä.

Zeeland keskittyy markkinointiviestintäpalveluihin, kun Zeeland 
Oyj myy Eirikuvaliiketoiminnen Loreen Oy:lle, jonka nimi muute
taan Eirikuva Oy:ksi. Zeelandista tulee 19,9 % vähemmistöomis
taja uuteen Eirikuva Oy:öön.
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10. Yhtiön omistus ja 
osakepääoma
Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiö osakepääoma on 
322 400 euroa. Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi arvoosuusmuotoinen osakesarja. 
Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 151 185 400 
kappaletta osakkeita. Yhtiön hallitus on päättänyt tutkia osake
määrän pienentämistä 1 511 854 osakkeeseen (reverse split) 
siten, että 100 Yhtiön osaketta yhdistettäisiin yhdeksi osakkeeksi.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Jari Tuovisen ja hallituksen jäsen TanuMatti Tuo
misen puoliksi omistama TT Hallinta Oy, jolla on 25 201 325 
Yhtiön osaketta (16,42 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 
niiden tuottamasta äänimäärästä). Yhtiön vapaasti kaupankäyn
nin kohteena olevien osakkeiden (Free Float) määrä on noin 54 
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta ääni
määrästä). 

Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ovat 24.9.2012: 

Osakkeenomistaja Määrä Osuus

TT Hallinta Oy 25 201 325 16,67 %

Jari Tuovinen 12 137 394 8,03 %

Juuso Enala 10 255 224 6,78 %

Finance Group International Finland Oy 8 163 044 5,40 %

TanuMatti Tuominen 8 005 849 5,30 %

Rite Internet Ventures Ab 7 297 500 4,83 %

Pekka SiivonenUotila ja hänen 
määräysvaltayhtiönsä Takametsä 
Holding Oy 6 761 175 4,47 %

Tapani Hyysalo 5 690 821 3,76 %

Jimi Veijonen 3 817 033 2,52 %

Tuomo Luoma 3 817 033 2,52 %

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja ei omista Yhtiön osakkeita. 
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 
noin 39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuotta
masta äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita tämän Yhtiöesitteen 
päivämääränä.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tilintarkas
tajat kuuluvat Yhtiön ylläpitämään sisäpiirirekisteriin. First North 
Finland markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena oleviin osak
keisiin sovelletaan arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksi
neen) 5 luvun säännöksiä. 

Yhtiöllä on sen entiselle toimitusjohtajalle Merja AilamaMäki
talolle suunnattu ja merkitty 170 000 osakkeen optioohjelma 
(2009A), jossa yhden osakkeen merkintähinta on 0,12 euroa 
osakkeelta. Optioohjelman merkintäaika alkaa 9.4.2013 ja päät
tyy 8.5.2014.

Yhtiöllä ei ole muita osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. 
Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole osakkeen luovutukseen liit

tyviä rajoituksia tai lunastuslausekkeita. Yhtiön tai sen hallituksen 
tiedossa ei ole, että Yhtiön osakkeisiin liittyisi osakassopimuksia. 

Yhtiöjärjestys on liitetty kokonaisuudessaan tähän Yhtiöesittee
seen.

Yhtiön markkinatakaaja (LP) on Nordea Pankki Suomi Oyj. 

Voimassaolevat valtuutukset
Yhtiön 19.4.2012 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, 
että hallitus on valtuutettu päättämään omien osakkeiden hank
kimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankitta
vien osakkeiden määrä voi olla enintään 13 882 714 kappaletta, 
mikä vastaa enintään 9,18 % Yhtiön kaikista osakkeista yhtiöko
kouskutsun päivänä 28.3.2012. Omia osakkeita voi hankkia vain 
vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestä
män First North Finland markkinapaikan kaupankäynnissä muo
dostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kai
kista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. 
Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää 
myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen 
on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käyte
tään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan 
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituk
sen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimi
seen on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiö
kokoukseen saakka.

Yhtiön 19.4.2012 kokoontunut varsinainen yhtiökokous 
päätti, että hallitus on valtuutettu päättämään yhdestä tai useam
masta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka 
sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hal
lussa olevia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamien optiooikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeutta
vien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen 
perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai optiooikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
50.395.133 uutta osaketta, joka vastaa enintään noin 25 % 
Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä 
päätöksellä annettujen tai luovutettujen osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päät
tää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:n mukaisten optiooikeuksien tai erityisten oikeuksien antami
sen ehdoista. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden 
järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen 
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituk
sen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n tarkoittamien optiooikeuksien tai osakkeisiin oike
uttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudelli
nen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan 
poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava talou
dellinen syy.
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11. Liiketoiminnan kuvaus
Alla esitetty liiketoiminnan kuvaus sisältää vain Zeelandin Yhtiö
esitteen julkaisuhetkellä harjoittaman liiketoiminnan, eli Markki
nointiviestintäliiketoiminnan.

Toiminta-ajatus ja toiminnan keskeiset 
periaatteet
Zeeland tarjoaa tytär ja osakkuusyhtiöidensä kautta monipuolisia 
markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluita ja niihin liittyviä ohjel
mistoratkaisuja. Zeelandin tarjoamilla palveluilla pyritään lisää
mään asiakasyritysten tunnettuutta, vaikuttavuutta ja myyntiä 
valituissa kohderyhmissä. 

Zeeland oli Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton mukaan 
vuonna 2011 Suomen seitsemänneksi suurin markkinointiviestin
täalan toimija. 

Zeelandin tarjoamat markkinointiviestinnän palvelualueet ovat: 
•	 asiakas ja sidosryhmälehdet
•	 brändistrategiat ja identiteetit
•	 digitaalinen markkinointi
•	 digitaalinen palvelusuunnittelu
•	 kansainvälinen PR
•	 mainonta
•	 markkinoinnin ja myynnin valmennus
•	 markkinoinnin analytiikka
•	 markkinointi Venäjälle
•	 markkinoinnin ulkoistamispalvelut
•	 sidosryhmäviestintä, sijoittajaviestintä

Tyypillisesti Zeelandin asiakas aloittaa asiakassuhteen yhdessä 
Zeelandin yksikössä, joka nimetään myös konsernissa asiakas
vastuuyksiköksi. Asiakassuhteen laajentaminen Zeelandkonser
nin muihin markkinointiviestinnän yksiköihin kuuluu Zeelandin 
ydinstrategiaan ja on kyseisen asiakkaan asiakasvastaavan hen
kilön tehtävänä. Myynti ja asiakassuhteiden laajentaminen ovat 
Zeelandin tärkeimpiä johtamisen painopisteitä. 

Suurin osa asiakastyöstä hinnoitellaan etukäteen investoin
tiarvioissa, jotka perustuvat myytävän palvelun arvoon tai kustan
nuksiin. Joissain palveluissa käytetään myös kiinteää kuukau
sikohtaista hinnoittelua ja eräissä vakiintuneissa asiakassuhteissa 
jälkikäteen tapahtuvaa toteutuneisiin tunteihin perustuvaa tunti
hinnoittelua. Yhtiön tavoitteena on lisätä markkinointiviestinnän 
työn tuottavuutta ja nostaa toteutunutta keskihintaa henkilökun
nan ja asiakasvastuullisen henkilöiden valmennuksella ja myynnin 
johtamisjärjestelmän avulla. Työn tuottavuuden ja keskituntihin

nan nostolla on erittäin merkittävä vaikutus markkinointiviestintä
toiminnan kannattavuuteen. 

Keskeiset markkinat ja asiakaskunta
Zeelandin keskeisimmät markkinaalueet ovat Suomi ja Viro. 
Zeeland toimittaa projektikohtaisesti palveluita myös muihin Poh
joismaihin, muihin Baltian maihin sekä Venäjälle. Yhtiön markki
nointiviestinnän asiakaskunta on laaja verrattuna useimpiin alan 
yrityksiin. Vuonna 2011 Zeelandkonsernilla oli yli 250 eri markki
nointiviestinnän asiakasta. Laaja asiakaskunta näkyy keskimäärin 
pieninä asiakkuuksia. Zeelandkonsernin suurin asiakas edustaa 
alle 5 prosenttia vuoden 2011 kokonaislaskutuksesta. Suurimmat 
asiakkaat koostuivat useammasta erillisestä asiakkuudesta.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa keskimääräistä asiakkuuden 
kokoa ensisijaisesti konsernin eri palveluiden tehokkaammalla ris
tiinmyynnillä.

Yhtiön suurimmat markkinointiviestinnän asiakkaat vuonna 
2011 olivat (aakkosjärjestyksessä) CANAL+, Cargotec, Cursor, 
Kesko, Philip Morris, Puolustusvoimat, Stockmann, Suomen 
Lähikauppa, Viestintävirasto ja VVAuto Group.

Toimialan ja kilpailutilanteen kuvaus on selvitetty tämän Yhtiö
esitteen luvussa 16 sivulla 28.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Zeeland tavoittelee yli 10  % vuotuista orgaanista kasvua ja 
yhteensä yritysostot mukaanluettuna yli 20 % vuotuista kasvua. 
Zeeland tavoittelee vuositasolla yli 10 % käyttökatetta (EBITDA) 
myyntikatteesta. Kannattavuus ja orgaaninen kasvu perustuvat 
Zeelandin eri yksiköiden väliseen ristiinmyyntiin, aktiiviseen myyn
nin johtamiseen sekä työn tuottavuutta ja hinnoittelua parantaviin 
johtamisjärjestelmiin.

Merkittävimmät sopimukset
Zeelandin Markkinointiviestintäliiketoiminnan asiakassopimukset 
perustuvat normaaliin kaupankäyntiin ja luottamussuhteisiin asiak
kaan ja toimittajan välillä. Kirjallisissa asiakassopimuksissa viitataan 
yleensä Zeelandin toimialalle tyypillisiin yleisiin sopimusehtoihin.

Muut merkittävät sopimukset Yhtiön kannalta ovat seuraavat:
•	 Zeeland Group Oy:n (velallinen) lainasopimus Yhtiön 

osakkeenomistajan, Finance Group International Finland 
Oy:n kanssa. Pääoman määrä 400 tuhatta euroa, lainaaika 
30.11.2012 asti. Lainan korko 15 prosenttia vuodessa, 
lainalle ei ole annettu Yhtiön puolesta vakuutta. 

Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiö
kokoukseen saakka.

Valtuutukset olivat kokonaan käyttämättä 19.9.2012 lukuun
ottamatta kohdan 6. mukaista Merkintäoikeusantia sekä Henki
löstöantia.

Osingonjakopolitiikka
Yhtiö ei ole jakanut osinkoa tässä Yhtiöesitteessä esitetyiltä tili
kausilta. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on jakaa osinkona 
puolet Yhtiön vuoden nettotuloksesta mikäli Yhtiön voittovarat ja 
taloudellinen tilanne sen mahdollistavat.
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•	 Zeeland Group Oy:n (velallinen) lainasopimus Yhtiön 
osakkeen omistajan ja työntekijän kanssa. Pääoman määrä 
100 tuhatta euroa, lainaaika 30.12.2012 asti. Lainan korko 
15 prosenttia vuodessa, lainalle ei ole annettu Yhtiön 
puolesta vakuutta. 

•	 Yhtiön (velallinen) sopimus pääomalainasta yhtiön 
osakkeenomistajien Rite Internet Ventures Ab:n, Mediadrive 
Oy:n, Viento Oy:n Ville Skogbergin, Markku Hietamäen, 
Merja AilamaMäkitalon ja Rauli Arjatsalon kanssa. Laina
summa 266 tuhatta euroa ja lainan korko 10 prosenttia 
vuodessa. Laina ja sen korot erääntyvät aikaisintaan 
31.12.2012, mikäli laina on lainaehtojen ja osakeyhtiölain 12 
luvun mukaisen pääomalainaa koskevien ehtojen mukaisesti 
takaisin maksettavissa. Lainalla ei ole vakuutta. Mikäli Yhtiö 
järjestää osakeannin ennen yllä mainittua eräpäivää, Yhtiöllä 
on oikeus maksaa laina takaisin lainanantajille suuntaamalla 
lainanantajille Yhtiön uusia osakkeita. Yhtiön hallitus on 
linjannut, että se konvertoi kohdassa 6 mainitussa 
osakeannissa edellä mainittuja pääomalainoja edellä 
mainittujen osakkeenomistajien mahdollisia tekemiä uusia 
osakemerkintöjä vastaavalla määrällä. 

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
Yhtiö on saanut 23.8.2011 haasteen, jossa yhtiön osakkeen
omistaja Kai Mäkelä vaatii 4.5.2011 pidetyn yhtiökokouksen julis

tamista pätemättömäksi osakeyhtiölain 21 luvun 4 § mukaisesti 
sekä saman lainkohdan mukaisesti vaatii täytäntöönpanon kiel
tämistä. Zeeland Oyj:n kannan mukaan kanne on perusteeton 
eikä sen johdosta ole tehty varauksia Yhtiön tilinpäätöksiin. Asian 
käsittely on tämän Yhtiöesitteen päivämääränä kesken Helsingin 
käräjäoikeudessa siten, että asian ensimmäinen suullinen käsit
tely on 28.9.2012. Yhtiö tiedottaa asian etenemisestä tarvitta
essa erikseen.

Yhtiö ja/tai sen konserniyhtiöt eivät ole olleet tämän Yhtiöesit
teen päivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana edellä maini
tun lisäksi osallisena missään hallinnollisessa, oikeudellisessa tai 
välimiesmenettelyssä, jolla voisi olla tai olisi ollut merkittävä vaiku
tus Yhtiön tai Zeelandkonsernin taloudelliseen asemaan tai kan
nattavuuteen. Yhtiön ja/tai sen konserniyhtiöiden tiedossa ei 
myöskään ole mitään Yhtiöön ja/tai sen konserniyhtiöön tulevai
suudessa kohdistuvia tällaisia menettelyjä tai uhkaa tällaisista 
menettelyistä.

Yhtiöllä ja/tai sen konserniyhtiöllä ei ole verotukseen liittyviä 
poikkeuksellisia tietoja, joilla voisi olla tai olisi ollut merkittävä vai
kutus Yhtiön tai Zeelandkonsernin taloudelliseen asemaan tai 
kannattavuuteen. Zeelandilla on voimassa olevia maksusopimuk
sia ostolaskuista sekä verottajan ja konsernin työeläkeyhtiön 
kanssa.

12. Visio, Missio,  
Strategia, Arvot
Visio
Yhtiön visio on tarjota edistyksellisiä ja kattavia markkinointivies
tinnän palveluita Suomessa ja PohjoisEuroopassa. Konserni on 
yksi markkinointiviestinnän uudistajista ja on Suomessa markki
najohtaja. 

Missio
Zeelandin tehtävänä on lisätä asiakkaidensa tunnettuutta, vaikut
tavuutta ja myyntiä.

Yhtiön missio on hyvin konkreettinen. Teemme asioita, joilla 
on suora vaikutus asiakkaidemme liiketoimintaan tai tavoitteisiin 
pääsemiseen.

Jatkuvasti pirstaloituvassa ja alati vaikeammin määriteltä
vässä markkinointiviestinnän toimialassa useat tarjoamamme toi
menpiteet ovat mitattavia, digitaalisia ja selkeästi (ajallisesti tai 
rahallisesti) määriteltyjä. Ratkaisumme ja tarjoamamme tulevat 
myös nykyisen määritelmän mukaisen markkinointiviestintätoimi
alan ulkopuolelta, esimerkiksi myynnin valmennuksen tai vaikut
tajaviestinnän avulla. Kehitämme ja hankimme jatkuvasti uutta 
osaamista ja uusia palveluita. 

Strategia
Orgaaninen kasvu Suomessa
Aktiivinen uusasiakashankinta.
Erinomainen asiakaspalvelua ja asiakkuuksien laajentaminen.
Yksiköiden välisen toiminnan sujuvuus – ”Yksi Zeeland”.

Palvelutarjonnan laajennus 
Uusien synergisten liiketoimintojen hankinta perustamalla tai 
ostamalla.

Maantieteellinen laajentuminen
Ydinliiketoiminnan laajentaminen Suomesta asiakkaiden mark
kinaalueelle (Pohjoismaat, Itämeren alue, PohjoisEurooppa)
Maantieteellinen laajentuminen Suomessa.

Arvot
Avoimuus
Toimimme avoimesti, rehellisesti ja tasaarvoisesti. Kiinnitämme 
nopeasti huomiota epäkohtiin, tunnustamme ja korjaamme ne. 
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13. Organisaatio ja toiminnot
Organisoituminen
Zeeland on organisoitunut tarjoaman perusteella erillisiin yksiköi
hin. Yksiköiden johtajat sekä viestinnästä, hallinnosta ja talou
desta vastaavat henkilöt muodostavat Zeelandin johtoryhmän. 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii konsernin emoyhtiön toimi
tusjohtaja. Konsernin myynnistä vastaa konsernin emoyhtiön toi
mitusjohtaja yhdessä yksiköiden johtajien kanssa. 

Konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja osallistuu Yhtiön halli
tuksen kokouksiin esittelijänä.

Yhtiöllä on riittävät taloushallinnon ja viestinnän valmiudet toi
mia First North Finland markkinapaikalla. Konsernin taloushal
linto ja kirjanpito hoidetaan konserniin kuuluvassa ja konsernin 
emoyhtiön tiloissa toimivassa taloushallinnon palvelukeskuk
sessa. Taloushallinnon ohjelmistot mukaan lukien erilliset konser
nitason konsolidointi ja budjetointiohjelmistot on uusittu vuonna 
2010. Yhtiö käyttää sähköistä laskunkäsittelyä osto ja myyntilas
kuissa. Taloushallinnon raportoinnista vastaa talousjohtaja. Kon
serniin kuuluu oma viestintätoimisto, jonka henkilökunnalla on 
kokemusta mm. pörssiyhtiön viestintäjohdosta. Konsernin vies
tintäpäällikkö on johtoryhmän jäsen. Konsernin hallituksen jäse
nistä kolme sekä konsernin toimitusjohtaja ovat työskennelleet 
pörssiyhtiöiden johtotehtävissä. 

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista 
asioista. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiö
lain, soveltuvin osin arvopaperimarkkinalain ja yhtiön yhtiöjärjes
tyksen mukaisesti. Lisäksi hallitus huomioi tehtävässään 
NASDAQ OMX Helsingin First North Nordic säännöt. Lisäksi 
Yhtiön toimintaa sääntelee yhtiöjärjestys, joka on kokonaisuudes
saan tämän Yhtiöesitteen kohdassa 18 sekä hallituksen työjärjes
tys, joka on hyväksytty 19.4.2012. Hallituksen työjärjestys on laa
dittu Zeeland Oyj:n hallituksen toimesta ja se sisältää määräykset 
ja ohjeet yhtiön hallituksen tehtävistä ja hallitustyöskentelyn jär
jestämisestä. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täy
dentää hallituksen toiminnassa noudatettavia muita säännöksiä. 
Hallitus käsittelee ja päivittää työjärjestystä vuosittain varsinaisen 
yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Yhtiön hallitus valittiin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 
19.4.2012. Hallitus järjestäytyi välittömästi valinnan jälkeen pide
tyssä järjestäytymiskokouksessa. Yhtiön hallituksen muodostavat:

Jari Tuovinen hallituksen puheenjohtaja
Janne Mäkelä hallituksen jäsen
Ville Skogberg hallituksen jäsen
TanuMatti Tuominen hallituksen jäsen
Elina Yrjölä hallituksen jäsen

Yhtiön toimitusjohtaja on Tuomas Airisto. Konsernin nykyisen joh
toryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:

Nimi Yksikkö
Erityinen 
vastuualue

Tuomas Airisto Zeeland Oyj strategia ja myynti

Timo Muhonen Zeeland Branding

Ismo Nikkola Zeeland Helsinki

Kalle Euro Zeeland Turku

Tero Alén Zeeland Solutions teknologia

Sirpa Alhava Zeeland Maggie

Päivi Holmqvist Zeeland PR

Lassi Nummi Zeeland Idea Baltics kansain välistyminen

Rasmus Nyberg Zeeland Training

Helka Herlevi viestintä

Kaisu Kaija hallinto

Nina Norberg  
(1.10.2012 alkaen) talous

Yhtiön ja kaikkien konserniyhtiöiden (lukuun ottamatta Zeeland 
Idea Baltics) tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varati
lintarkastaja KHT Veikko Terho. Molemmat henkilöt työskentele
vät Moore Stephens Rewinet Oy Ab:ssä.

Ennakkoluulottomuus
Toimimme asiakkaille tarjottavissa ratkaisuissa ennakkoluulotto
masti ja yllätyksellisesti. Toimintamme ja rekrytointikulttuurimme 
on moniarvoista ja kulttuurista. Uskallamme ottaa riskejä 
emmekä pelkää epäonnistumisia.

Huumorintaju
Työyhteisömme ja toimintatapamme on hyväntuulista ja rakenta
vaa. Osaamme nauraa itsellemme.

Konkreettisuus
Asiakkaillemme tarjottavat palvelut ovat ratkaisulähtöisiä ja tehok
kaita.
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Yhtiön hallituksen jäsenten ja  
puheenjohtajan perustiedot

Jari Tuovinen
Hallituksen puheenjohtaja 19.4.2012 alkaen

SYnTYMäVuOSI
•	 1968
KOuLuTuS
•	 Tekniikan ja filosofian ylioppilas
•	 Opintoja Tampereen Teknillisessä korkeakoulussa 

1986–1989 (sähkötekniikan tiedekunta, tietotekniikan 
suuntautumisvaihtoehto)

•	 Opintoja Tampereen Yliopistossa 1990–1992 
(taloudellishallinnollinen tiedekunta)

•	 Executive MBA opintoja Tampereen Yliopistossa 
1994–1997

nYKYInEn TEHTäVä
•	 Visionplus Management Oy, partner (2012–)
VASTuuALuE HALLITuSTYÖSSä
•	 Konsernihallinto, talous ja rahoitus, järjestelyt
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Zeeland Oyj, toimitusjohtaja (2007–2011)
•	 Privanet Capital Oyj, toimitusjohtaja, hall. jäsen (2003–2009)
•	 Finance Group International Finland Oyj, toimitusjohtaja 

(2001–2004)
•	 Tietovalta Oy, perustaja, johtaja (1988–2001)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 As Oy Väylänsuu, hallituksen jäsen (2005–)
•	 Ideakone Oy, hallituksen jäsen (2005–)
•	 TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen (2006–)
•	 Neocard Oy, hallituksen puheenjohtaja (2005–)
•	 Sport Content Oy, hallituksen puheenjohtaja (2005–)
•	 Hima & Sali Oy, hallituksen jäsen (2003–)
•	 Mediatonic Management Oy, hallituksen jäsen (2009–)
•	 Useita Zeelandkonsernin tytäryhtiöiden hallituksen 

jäsenyyksiä
•	 Helsingin Suomalainen Klubi, perinnelaulukerho, 

perustajajäsen (2003–)
•	 TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen (2003–)
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Suoraan 12.137.394 osaketta ja 50 %:sti omistetun 

TT Hallinta Oy:n kautta osuus 25 201 325 osakkeesta.

Janne Mäkelä
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen

SYnTYMäVuOSI
•	 1971
KOuLuTuS
•	 Kauppatieteen opintoja Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa ja Stuttgartin yliopistossa
TEHTäVä nYKYInEn
•	 Sontek Oy, myyntijohtaja (2011–)
VASTuuALuE HALLITuSTYÖSSä
•	 Myynti, asiakkuudet ja myynnin kehittäminen

AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Solteq Oyj, myyntijohtaja (2007–2010)
•	 Aldata Solution Finland Oy, myyntipäällikkö (2006)
•	 Solteq Oyj, asiakasryhmäpäällikkö (2003–2005)
•	 Deloitte España, konsultti (2002)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Ei ole 
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 810 038 osaketta 

Ville Skogberg
Hallituksen jäsen 2009 alkaen

SYnTYMäVuOSI
•	 1980
nYKYInEn TYÖTEHTäVä
•	 Nebula Oy, toimitusjohtaja, vuodesta (2004)
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Nebula Oy, tekninen asiantuntija, (2002–2004)
•	 Saunalahti Oyj, tekninen asiantuntija, (1998–2002)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Useita omien yrityksien ja Nebula konserniin kuuluvien 

yrityksien hallituksen jäsenyyksiä/puheenjohtajuuksia 
(2002–)

•	 Mediadrive Oy, hallituksen jäsen (2006–)
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 1 595 095 osaketta

Tanu-Matti Tuominen 
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen

SYnTYMäVuOSI
•	 1968
KOuLuTuS
•	 Yht. Yo (tiedotusoppi, Tampereen yliopisto)
•	 Media eMBA opintoja Turun Kauppakorkeakoulussa
nYKYInEn TYÖTEHTäVä
•	 Visionplus Management Oy, partner (2012–)
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Mediatonic Management Oy, general partner, (2009–)
•	 Zeeland Oyj, strategiajohtaja (2007–2009)
•	 A4 Media Oy, toimitusjohtaja, (2004–2007)
•	 Finance Group Internatonal Finland Oyj, General Partner 

(2001–2004)
•	 Tietovalta Oy, luova johtaja, perustaja (1988–2001)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry, 

hallituksen puheenjohtaja
•	 Mindtrek ry:n hallituksen jäsen
•	 Finpron Luovimon ohjausryhmän jäsen
•	 OKM:n ja TEM:n Luovan talouden ja kulttuurin 

tulevaisuustyöryhmä jäsen
•	 Taipale Automotive Oy, hallituksen puheenjohtaja
•	 FinnLab Oy, hallituksen jäsen
•	 Mediatonic Management Oy, hallituksen puheenjohtaja
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Suoraan 8.205.849 osaketta ja 50 %:sti omistetun 

TT Hallinta Oy:n kautta osuus 25 201 325 osakkeesta.
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Elina Yrjölä-Suhonen
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen

SYnTYMäVuOSI
•	 1968
KOuLuTuS
•	 Yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, pääaine 

tiedotusoppi, 1993
nYKYInEn TYÖTEHTäVä
•	 Talentum Media Oy, johtaja, Suomen lehtiliiketoiminta 

(2009–2012)
VASTuuALuE HALLITuSTYÖSSä
•	 Mediat ja mediayhteistyö
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Oy Mediuutiset Ab, toimitusjohtaja ja päätoimittaja 

(2006–2009)
•	 Talouselämä/Talentum, toimittaja (2002–2006)
•	 Taloussanomat, toimittaja (2000–2002)
•	 Yle tvuutiset, reportteri (1999–2000)
•	 Turun Sanomat, taloustoimittaja (1998–1999)
•	 Valmet Oy, tiedottaja (1995–1998)
•	 LänsiSuomi, toimittaja (1994–1995)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Ei ole
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei ole 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
perustiedot

Tuomas Airisto
SYnTYMäVuOSI
•	 1969
KOuLuTuS
•	 KTM
nYKYInEn TEHTäVä
•	 CEO, Zeeland Oyj:n toimitusjohtaja (2012–)
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Talentum Events Oy, toimitusjohtaja (2010)
•	 Trainers’ House Oyj, strategiajohtaja (2008–2010)
•	 Satama Interactive Oyj, useita johtotehtäviä (1999–2008) 
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Multiprint Oy, hallituksen jäsen
•	 Media Contacts Finland Oy, hallituksen jäsen
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 2 000 000 osaketta

Timo Muhonen
SYnTYMäVuOSI
•	 1974
KOuLuTuS
•	 FM
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Zeeland Branding Oy, toimitusjohtaja (2010–)
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Incognito Oy, suunnittelujohtaja (2003–2010)
•	 Incognito Webbiz Oy, toimitusjohtaja (1999–2003)
•	 Helsingin Yliopisto, tutkija (1999)
•	 Four Aces tmi, freelancer, yrittäjä (1995–1999)

nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Ei ole
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 1 440 294 osaketta

Ismo Nikkola 
SYnTYMäVuOSI
•	 1970
KOuLuTuS
•	 KTM
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Zeeland Helsingin mainostoimistoliiketoiminta (2012–)
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Fazer Leipomot, markkinointijohtaja
•	 SEK & GREY, ryhmänjohtaja
•	 Contra, asiakkuusjohtaja
•	 Oy Gustav Paulig Ab, tuoteryhmäpäällikkö 
•	 Huhtamäki Oyj LEAF, useita tehtäviä
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Tour De Helsinki Oy, hallituksen puheenjohtaja
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei ole

Kalle Euro
SYnTYMäVuOSI
•	 1971
KOuLuTuS
•	 VTM
KESKEInEn TYÖKOKEMuS
•	 Turun kaupunki, elinkeinojohtaja ja Turun Seudun
•	 Kehittämiskeskuksen johtaja
•	 Turun kaupunki ja Turun Seudun Kehittämiskeskus, 

elinkeinoasiamies
•	 Viestintätoimisto Faktafaktum Oy, yrittäjä
•	 Viola Systems Oy, hallinto ja viestintäjohtaja
•	 JKL Helsinki, viestintäkonsultti
•	 Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, puheenjohtaja
VASTuuALuE
•	 Turun yksikkö ja yhteiskunnallisen markkinointiviestinnän 

kehittäminen
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei ole

Tero Alén 
SYnTYMäVuOSI
•	 1982
KOuLuTuS
•	 Mediatekniikan insinööri
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Zeeland Solutions Oy, toimitusjohtaja (2011–)
ERITYInEn VASTuuALuE
•	 Teknologia
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Zeeland Digital Oy, projektipäällikkö (2008–2010)
•	 Triventum Oy, projektipäällikkö (2007–2008)
•	 Brain Alliance Solutions, ohjelmistosuunnittelija (2006–2007)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Ei ole
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OMISTuS YHTIÖSSä
•	 102 741 osaketta, mahdollisuus vaihtaa 5 % omistuksensa 

Zeeland Solutions Oy:ssä 640 952 kappaleeseen yhtiö 
osakkeita 30.3.2013 mennessä.

Sirpa Alhava
SYnTYMäVuOSI
•	 1968
KOuLuTuS
•	 KTM
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Maggie Oy, toimitusjohtaja (2008–)
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Kynämies Oy, vt. liiketoimintajohtaja (2008
•	 Kynämies Oy, johtaja, asiakaslehdet (2002–2007)
•	 Kynämies Oy, varatoimitusjohtaja, tiiminvetäjä (1999–2002)
•	 Kynämies Oy, tiiminvetäjä (1997–1999)
•	 Kynämies Oy, toimituspäällikkö (1996–1997)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Ei ole
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei omistusta emoyhtiössä, 10 % omistus tytäryhtiö 

Maggie Oy:ssä. 

Päivi Holmqvist
SYnTYMäVuOSI
•	 1966
KOuLuTuS
•	 MBA, Jyväskylän Yliopisto
•	 Masters, Political Science
TEHTäVä
•	 Zeeland PR Oy, johtaja (2011–)
KESKEInEn TYÖKOKEMuS
•	 Miltton, Account Director (2007–2011)
•	 WSOY, Editor of nonfiction (2002–2007)
•	 WSOY, Project Manager (1998–2002)
•	 WSOY, PR Officer (1995–1998)
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei ole

Lassi Nummi 
SYnTYMäVuOSI
•	 1979
KOuLuTuS
•	 BBA, MBA
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Zeeland Idea Baltics OÜ, toimitusjohtaja (2011–)
VASTuuALuE
•	 Konsernin kansainvälistyminen
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Nitro Fx OÜ, toimitusjohtaja (2008–2010)
•	 Nitro, Key Account Manager (2006–2008
•	 Nitro, Project Manager (2005–2006)
•	 Nokia Oyj, Application Specialist (2004–2005)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Zeeland Idea Baltics, hallituksen jäsen
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 588 459 osaketta

Rasmus Nyberg
SYnTYMäVuOSI
•	 1976
KOuLuTuS
•	 FM
•	 ACC (Associate Certified Coach)
KESKEInEn TYÖKOKEMuS
•	 Creo Consulting, perustaja/toimitusjohtaja
•	 Accenture, liikkeenjohdon konsultti
•	 Nokia Networks, R&D engineer
KESKEISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Oy Lux Ab, hallituksen jäsen, (2008–)
•	 Nuorkauppakamari, useita tehtäviä
VASTuuALuE
•	 Valmennusliiketoiminta
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 1 235 826 osaketta

Helka Herlevi 
SYnTYMäVuOSI
•	 1972
KOuLuTuS
•	 BBA, BA
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Zeeland PR Oy, viestintäpäällikkö (2011–)
VASTuuALuE
•	 konsernin viestintä
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Viestintätoimisto Conexio Oy, viestintäkonsultti (2007–2010)
•	 Eaton Power Quality Oy, MarCom Manager (2004–2007)
•	 Powerware Oy, Marketing Manager (2000–2004)
•	 Finland Trade Centre London, Market Analyst (1997–1999)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Ei ole
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei ole

Kaisu Kaija
SYnTYMäVuOSI
•	 1957
KOuLuTuS
•	 Iteronomi, HSOsihteeri
nYKYInEn TEHTäVä
•	 Zeeland Oyj, hallintojohtaja
VASTuuALuE
•	 konsernin hallinto
AIEMPI TYÖKOKEMuS
•	 Incognito Oy, hallintopäällikkö (1999–2009)
•	 Ammirati Puris Lintas Oy, Executive Secretary (1997–1999)
•	 Saatchi & Saatchi Advertsing Finland Oy, Executive 

Secretary (1989–97)
nYKYISET LuOTTAMuSTOIMET
•	 Voimistelu ja urheiluseura Elise ry, puheenjohtaja 
OMISTuS YHTIÖSSä
•	 Ei ole

Yhtiön uusi talousjohtaja Nina Nordberg aloittaa Zeelandin palve-
luksessa 1.10.2012.
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Hallituksen jäsenten riippumattomuusarvionti
Hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen ei ole riippumaton 
Yhtiöstä, koska hänellä on voimassa oleva konsultointisuhde 
Yhtiöön. Tuovisella on merkittävä vaikutusvalta Yhtiön suurim
paan osakkeenomistajaan TT Hallinta Oy:öön (14,6 %), lisäksi 
hän omistaa suoraan 7,9 % Yhtiön osakkeista ja niiden tuotta
masta äänimäärästä.

Hallituksen jäsen TanuMatti Tuominen ei ole riippumaton 
Yhtiöstä, koska hänellä on voimassa oleva konsultointisuhde 
Yhtiöön. Tuomisella on merkittävä vaikutusvalta Yhtiön suurim
paan osakkeenomistajaan TT Hallinta Oy:öön (14,6 %), lisäksi 
hän omistaa suoraan 5,3 % Yhtiön osakkeista ja niiden tuotta
masta äänimäärästä.

Hallituksen jäsenet Janne Mäkelä, Ville Skogberg ja Elina 
YrjöläSuhonen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.

Selvitys toimitusjohtajan, hallituksen ja johto-
ryhmän konkursseista, selvitystiloista, pesän-
hoidosta tai muista vastaavista seikoista
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen ja jäsen TanuMatti 
Tuominen ovat hallituksen jäseniä FinnLab Oy:ssä. Verottaja on 
hakenut FinnLab Oy:n konkurssiin 3.9.2012.

Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto on toiminut Ramblas 
Digital Oy:n hallituksen puheenjohtajana aikaisemman työnanta
jan Satama Interactive Oyj:n edustajana yhtiössä. Tuomas Airisto 
erosi Ramblas Digital Oy:n hallituksesta 25.2.2009. Ramblas 
Digital Oy asetettiin konkurssiin 23.6.2009.

Yhtiön hallitukseen tai johtoryhmään tämän Yhtiöesitteen päi
vämääränä kuuluvat henkilöt eivät edellä mainittua lukuun otta
matta ole olleet johtavassa asemassa, kuten kuuluneet ylimpään 
johtoon tai olleet hallinto tai johtoelimen jäseninä missään yhti
össä sen konkurssin, yrityssaneerauksen tai selvitystilan aikana 
taikka niitä edeltävänä aikana.

Kukaan Yhtiön hallitukseen tai johtoryhmään tämän Yhtiö
esitteen päivämääränä kuuluva jäsen ei ole viimeisen viiden vuo
den aikana saanut tuomiota, joka liittyy petosrikoksiin tai rikko
muksiin.

Kukaan Yhtiön johtoon tai hallitukseen kuuluva henkilö ei ole 
viimeisen viiden vuoden aikana ollut julkisten oikeus tai valvon
taviranomaisen syytteiden ja/tai määräämien seuraamusten koh
teena eikä mikään tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen hen
kilö saa toimia minkään yhtiön hallinto, johto tai valvontaeli
missä tai hoitaa minkään yhtiön toimintaa.

14. Taloudellinen kehitys
Lukujen esittäminen
Tämän Yhtiöesitteen mukainen Zeelandkonserni on muodostu
nut, kun konsernin emoyhtiö Eirikuva Digital Image Oyj Abp 
hankki 4.5.2011 silloisen Zeeland Oyj:n (aikaisemmin Zeeland 
Society Oy) koko osakekannan ja vaihtoi nimensä Zeeland 
Oyj:ksi. Yhdistymisen toteuttamiseen asti Zeelandkonsernin lii
ketoimintaa on harjoitettu erillään toisaalta Eirikuva Digital Image 
Oyj Abp:ssä ja toisaalta silloisessa Zeeland Oyj:ssä. Näin ollen 
nykyisestä Zeelandista, sisältäen Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n 
ja toisaalta Zeelandin liiketoiminnat, ei ole saatavilla historiallisia 
tilinpäätöstietoja. Vuoden 2011 luvuissa on markkinointiviestin
nän liiketoiminta mukana 1.5.2011–31.12.2011 väliseltä ajalta. 
Vuoden 2012 puolivuotiskatsaus pitää sisällään sekä markkinoin
tiviestinnän että kuvanvalmistuksen luvut. 

Tässä osiossa Zeelandilla tarkoitetaan poikkeuksellisesti 
ennen 4.5.2011 tapahtunuttu yhdistymistä toiminutta markki

nointiviestintää harjoittanutta Zeelandkonsernia ja Eirikuvalla 
ennen Yhdistymistä kuvanvalmistusta harjoittanutta Eirikuvakon
sernia.

Molemmat yhtiökokonaisuudet ovat raportoineet ja raportoi
vat lukunsa suomalaisen FASkirjanpitostandardin mukaisesti. 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n ja Zeeland Oyj:n tilintarkastajat 
ovat tarkastaneet yhtiöiden kirjanpidon, tilinpäätökset ja hallinnon 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 31.12.2010 ja 31.12.2011 
päättyneiltä tilikausilta. Tilintarkastuskertomukset 31.12.2010 ja 
31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta on liitetty tämän Yhtiöesittee
seen liitteisiin 2–3.

Jäljempänä oleva yhteenveto ei sisällä 31.12.2009, 
31.12.2010 ja 31.12.2011 päättyneiden tilikausien toiminta ja 
tilintarkastuskertomuksia. Yhtiön 31.12.2011 päättyneen tilikau
den koko tilinpäätös löytyy alkaen sivulta 39 tämän Yhtiöesitteen 
liitteestä 2.
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EUR 1.1.2011–31.12.2011 1.1.2010–31.12.2010 1.1.2009–31.12.2009

LIIKEVAIHTO 9 698 351,06 4 135 343,81 4 793 060,94

Liiketoiminnan muut tuotot 110 358,67 72 881,28 24 719,93

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 231 991,50 1 314 118,99 1 697 086,96

Varastojen muutos 89 263,61 148 112,37 7 063,42

Ulkopuoliset palvelut 1 110 786,91 139 247,08 121 170,50

Materiaalit ja palvelut yhteensä 2 432 042,02 1 601 478,44 1 811 194,04

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 109 708,18 1 050 066,06 1 141 071,63

Henkilösivukulut

Eläkekulut 678 690,80 169 054,73 180 052,14

Muut henkilösivukulut 137 163,33 58 899,40 80 342,91

Henkilöstökulut yhteensä 4 925 562,31 1 278 020,19 1 401 466,68

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot konserniliikearvosta 678 576,05 0,00 0,00

Suunnitelman mukaiset poistot 443 336,54 484 166,82 541 364,67

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 1 121 912,59 484 166,82 541 364,67

Liiketoiminnan muut kulut 3 181 304,83 1 424 537,39 1 760 074,00

Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta 520 185,61 0,00 0,00

LIIKEVOITTO (TAPPIO) 2 372 297,63 579 977,75 696 318,52

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko ja rahoitustuotot 107 532,51 14 235,26 8 782,81

Korkokulut ja muut rahoituskulut 470 826,69 97 102,70 106 896,82

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 363 294,18 82 867,44 98 114,01

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 735 591,81 662 845,19 794 432,53

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 2 735 591,81 662 845,19 794 432,53

Tuloverot 2 860,18 22 819,18 0,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -2 738 451,99 -685 664,37 -794 432,53

Konsernituloslaskelma.
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EUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 182 893,18 0,00 0,00

Liikearvo 41 983,06 60 148,62 115 155,64

Konserniliikearvo 4 372 093,33 0,00 0,00

Muut pitkävaikutteiset menot 261 288,31 15 917,02 39 226,25

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 858 257,88 76 065,64 154 381,89

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 0,00 388 944,99 0,00

Koneet ja kalusto 449 437,14 469 867,55 726 458,43

Muut aineelliset hyödykkeet 3 199,83 0,00 115 915,79

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 959,00 81 688,10 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 470 595,97 940 500,64 842 374,22

Sijoitukset

Osuudet osakkuusyhtiöistä 830 405,37 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 45 628,96 0,00 0,00

Sijoitukset yhteensä 876 034,33 0,00 0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 204 888,18 1 016 566,28 996 756,11

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 128 615,27 146 663,31 220 548,87

Keskeneräiset työt 141 257,75 0,00 0,00

Valmiit tuotteet/tavarat 64 902,97 124 658,11 194 926,13

Ennakkomaksut vaihtoomaisuudesta 1 926,24 12 802,37 2 358,69

Vaihtoomaisuus yhteensä 336 702,23 284 123,79 417 833,69

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 104 525,13 672 201,02 698 365,65

Lainasaamiset 224 897,97 532,21 0,00

Muut saamiset 213 359,31 324,69 11 304,47

Siirtosaamiset 127 814,14 104 461,53 13 467,73

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 670 596,55 777 519,45 723 137,85

Rahat ja pankkisaamiset 290 926,28 125 625,26 396 602,34

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 298 225,06 1 187 268,50 1 537 573,88

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 503 113,24 2 203 834,78 2 534 329,99

Konsernitase.
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EUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 322 400,00 322 400,00 322 400,00

Muut rahastot 0,00 971 100,00 971 100,00

Sij, vapaan oman pääoman rahasto 5 037 462,00 0,00 0,00

Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) 1 454 773,29 772 058,65 22 373,88

Muuntoerot 0,00 2 949,73 0,00

Tilikauden voitto ( tappio ) 2 738 451,99 685 664,37 794 432,53

Oma pääoma yhteensä 1 166 636,72 161 273,29 521 441,35

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 166 636,72 161 273,29 521 441,35

Pakolliset varaukset

Varaukset 286 867,60 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pääomalaina 240 283,00 226 626,00 0,00

Lainat rahoituslaitoksilta 778 601,35 472 000,00 803 632,00

Muut pitkäaikainen 27 343,00 0,00 0,00

Osamaksuvelat 34 545,40 34 545,40 64 000,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 080 772,75 733 171,40 867 632,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 970 921,36 757 779,55 448 549,60

Ostovelat 1 734 126,38 523 491,15 411 277,15

Muut velat 2 849 813,47 88 098,88 95 665,24

Siirtovelat 1 413 974,96 262 567,09 189 764,65

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 968 836,17 1 631 936,67 1 145 256,64

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 049 608,92 2 365 108,07 2 012 888,64

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 503 113,24 2 203 834,78 2 534 329,99
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Tuhatta euroa
1.1.–31.12.2011 

Konserni
1.1.–31.12.2010 

Konserni
1.1–31.12.2009 

Konserni

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketappio 2 372 580 696

Oikaisut liikevoittoon 1 093 487 443

Käyttöpääoman muutos 1 801 257 132

Rahoituserät 363 83 0

Verot 3 23 0

Liiketoiminnan rahavirta 159 58 385

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin 149 504 171

Yrityshankinta 1 743 0 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0

Investointien rahavirta 1 892 504

Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti 0 0 862

Yrityshankinnan käyttöpääoma 1 377 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 72 309 1

Pitkäaikaisten lainojen nostot 641 227 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 49 361 199

Rahoituksen rahavirta 1 897 175 662

Rahavirrat yhteensä 164 271 105

Rahavarojen muutos 164 271 105

Rahavarat tilikauden alussa 126 397 291

Rahavarat tilikauden lopussa 290 126 396

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys 1 893 54 14

Vaihtoomaisuuden vähennys 53 134 6

Lyhytaikaisten velkojen lisäys 5 124 177 124

Yrityshankinta 1 377 0 0

Käyttöpääoman muutos 1 801 257 116

Rahoituslaskelma.
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Yhtiön liiketoiminnan tulos ja  
taloudellinen asema

Yleistä toimintaympäristöstä
Markkinointiviestinnän toimialaa on vuosina 2008–2012 leiman
nut digitaalisuuden merkinnän kasvu ja vuoden 2008 lopussa 
alkanut nopea suhdanteen heikentyminen, joka alkoi palautu
maan vuoden 2010 alussa. Suhdannevaikutus nopeutti asiakkai
den siirtymistä projektikohtaiseen hankintamenettelyyn ja vahvisti 
entisestään digitaalisten ja mitattavien palveluiden kysyntää. 
Vuonna 2011 ja 2012 Euroopan talouden ja euroalueen yleinen 
tila on ollut epävarma. 

Taloudellinen asema
Seuraavassa on kuvattu Zeelandkonsernin (aikaisemmin Eiri
kuvakonserni) liiketoiminnan tulosta 31.12.2009, 31.12.2010 ja 
31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta. Liiketoiminnan tuloksen kuva
uksessa keskitytään liikevaihtoon, liiketoiminnan kuluihin, liikevoit
toon, rahoitustuottoihin ja kuluihin ja tilikauden tulokseen, jotka 
on esitetty tilinpäätöksissä kyseisiltä kausilta.

LIIKEVAIHTO
Liikevaihto 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella oli 9.698 tuhatta 
euroa, kun se 31.12.2010 päättyneellä tilikaudella oli 4  135 
tuhatta euroa. Liikevaihto nousi 135 prosenttia, koska vuoden 
2011 luvuissa on mukana markkinointiviestinnän liiketoiminta 
1.5.2011 alkaen Vuonna 2009 liikevaihto oli 4 793 tuhatta euroa 
eli liikevaihto laski vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna 
13,7 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui pääosin analogisten fil
mien kehityksen laskusta. 

LIIKETOIMInnAn KuLuT
Liiketoiminnan kulut 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella olivat 
12 179 euroa eli noin 124 prosenttia liikevaihdosta, kun kyseiset 
kulut 31.12.2010 päättyneellä tilikaudella olivat 4 787 tuhatta 
euroa eli noin 114 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan kulu
jen lisääntyminen johtui markkinointiviestinnän kuluista, jotka on 
kirjattu vuodelle 2011 toukokuusta alkaen. Vuonna 2009 liiketoi
minnan kulut olivat 5 513 tuhatta euroa eli 115 prosenttia liike
vaihdosta. 

LIIKETOIMInnAn TuLOS
Liiketoiminnan tulos 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella oli 
2 372 tuhatta euroa, kun se 31.12.2010 päättyneellä tilikaudella 
oli 580 tuhatta euroa. Liiketoiminnan tuloksen huononeminen 
johtui Kuvanvalmistusliiketoiminnan kannattavuuden heikkenemi
sestä sekä kertaluonteisista kulukirjauksista (yhteensä 1 017 
tuhatta euroa vuonna 2011). Vuoden 2009 liiketoiminnan tulos oli 
698 tuhatta euroa. Liiketoiminnan tuloksen parantuminen 
vuonna 2010 johtui tehdyistä kustannussäästöistä. 

RAHOITuSTuOTOT jA -KuLuT
Korko ja rahoitustuotot ja kulut 31.12.2011 päättyneellä tilikau
della olivat 363 tuhatta euroa, kun ne 31.12.2010 päättyneellä 
tilikaudella olivat 83 tuhatta euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen 
kasvu johtuu Zeelandin ja Eirikuvan yhdistymisestä sekä lyhytai
kaisen vieraanpääoman nousseista korkokustannuksista. Rahoi
tuskulut muodostuivat pääsiassa pankkilainojen koroista, muiden 
korollisten lainojen koroista, maksetuista takausprovisioista sekä 

muista rahoituksen kuluista. Rahoitustuotot ja kulut vuonna 
2009 olivat 98 tuhatta euroa. Kulujen lasku vuonna 2010 johtui 
korollisen vieraan pääoman vähentymisestä. 

TuLOS
Tulos 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella oli 2  738 tuhatta 
euroa, kun se 31.12.2010 päättyneellä tilikaudella oli 686 tuhatta 
euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui edellä mainituista syistä. 
Vuoden 2009 tulos oli 794 tuhatta euroa. 

Investoinnit, maksuvalmius ja rahoitusjärjestelyt
Zeeland Oyj ei ole maksanut osinkoja tilikausilta 2009–2011. 

Zeeland Oyj:n tytäryhtiö Zeeland Group Oy on hankkinut mai
nostoimisto Incognito Oy:n noin 0,8 miljoonalla eurolla vuonna 
2009. 

Konserni on investoinut Eirikuvan online ja kuvatilausjärjes
telmiin vuosina 2008 ja 2009 noin 0,3 miljoonaa euroa. Vuonna 
2010 investoinnit olivat noin 0,5 miljoonaa euroa, jotka kohdistui
vat kuvatilausjärjestelmän lisäksi myös uusien toimitilojen käyt
töönottoon. Vuonna 2011 investoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa 
ja ne liittyivät normaaleihin korvausinvestointeihin.

Zeelandkonsernin Markkinointiviestintäliiketoiminta kääntyi 
yhtiön 1999 alkaneessa historiassa ensimmäisen kerran tappiolle 
vuonna 2009. Vuoden 2009 ja 2010 tappiot (2,5 miljonaa euroa) 
on katettu aiempien vuosien kertyneellä omalla pääomalla (0,7 
miljonaa euroa), omistajille suunnatulla vaihtovelkakirjalainalla 
(0,25 miljoonaa euroa), nostetulla suhdannelainalla (0,4 miljoonaa 
euroa), myydyillä vähemmistöosuuksilla (0,9 miljoonaa euroa), 
omien osakkeiden myynnillä (0,2) miljoonaa euroa, vuonna 2011 
nostetulla lainalla (0,5 miljoonaa euroa) sekä 2011 järjestetyllä 
osakeannilla (0,6 miljoonaa euroa). Edellä mainitut rahoitukset 
omien pääomien lisäksi ovat olleet 2,9 miljoonaa euroa. Zeeland
konsernin rahat ja pankkisaamiset ovat olleet tilinpäätöshetkellä 
253 (2009), 366 (2010) ja 291 (2011) tuhatta euroa. 

Konsernin Kuvanvalmistusliiketoimintaa on rahoitettu vuonna 
2010 järjestetyllä 0,2 miljoonan euron pääomalainalla.

Lähipiiriliiketoimet
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt ja Yhtiön hallituksen ja 
johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen tahojen määräysval
tayhtiöt. Lähipiiriin luetaan kuuluvaksi myös osakkeenomistajat, 
joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutus
valta. 

Zeeland on tarjonnut sen lähipiirille vuosina 2009–2012 pie
nimuotoista markkinointiviestinnän suunnittelua ja toteutusta 
Yhtiön normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan. Yhtiö ei ole 
tehnyt tässä mainittuja sekä tavanomaisia konsernin sisäisiä liike
toimia lukuunottamatta merkittäviä liiketoimia tai vastaavia järjes
telyitä lähipiirinsä kanssa 31.12.2009, 31.12.2010 tai 31.12.2011 
päättyneillä tilikausilla eikä nykyisellä kuluvalla tilikaudella. 

Yhtiön näkemyksen mukaan tässä mainitut ja mahdolliset 
aiemmat lähipiiriliiketoimet on toteutettu niin, että niistä ei aiheudu 
erityistä verotuksellista riskiä Yhtiölle.

2009
Zeeland Group Oy (aikaisemmin Zeeland Oyj) osti hallituksen 
jäseneltä TanuMatti Tuomiselta yhtiökokouksen antamin lähipii
rihankintavaltuuksin 6.800 kappaletta yhtiön osakkeita 
4,00 euron kappalekohtaisella hinnalla, yhteensä 27.200 eurolla. 
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Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vaikutusvallassa olleilta 
yhtiöiltä on ostettu konsulttipalveluita seuraavasti: TT Hallinta Oy, 
177 tuhatta euroa ja Takametsä Holding Oy 49 tuhatta euroa. 

2010 
Zeeland Group Oy (aikaisemmin Zeeland Oyj) on kuitannut halli
tuksen sen jäsen Juuso Enalan lähipiirilainan maksuksi 14 329 
kappaletta yhtiön osakkeita, 4,00 euron kappalekohtaisella hin
nalla, yhteensä 57 316 eurolla. Zeeland Group Oy:n (aikaisemmin 
Zeeland Oyj) hallituksen jäsenille maksettiin takausprovisioita 
yhtiön puolesta annetuista vakuuksista 9 tuhatta euroa. Hallituk
sen jäsenten ja toimitusjohtajan vaikutusvallassa olleilta yhtiöiltä 
on ostettu konsulttipalveluita seuraavasi: TT Hallinta Oy, 199 
tuhatta euroa, Takametsä Holding 12 tuhatta euroa sekä Juuso 
Enalan Oy Omskakas & Bros Ab:lta 1.4–31.12 väliseltä ajalta 150 
tuhatta euroa. 

2011
Zeeland Group Oy (aikaisemmin Zeeland Oyj) on myynyt 70 % 
omistuksensa Viestintätoimisto Conexio Oy:stä entiselle hallituk
sen jäsenelle Markku Vänskälle ja saanut maksuksi tästä 47 640 
kappaletta Zeeland Group Oy:n (aikaisemmin Zeeland Oyj:n) 
omia osakkeita 2,00 euron kappalekohtaisella hinnalla. 

Zeeland Group Oy (aikaisemmin Zeeland Oyj) on ostanut sen 
johtoryhmän jäseneltä, Lassi Nummelta 10 % osuuden Zeeland 
Idea Baltics Oü:sta antamalla vastikkeeksi 9  250 kappaletta 
Zeeland Group Oy:n (aikaisemmin Zeeland Oyj) osakkeita 2,00 
euron osakekohtaisella hinnalla. 

Zeeland Group Oy on myynyt osana Zeeland Oyj:n nykyisen 
toimitusjohtajan Tuomas Airiston palkkausta hänelle 2 000 0000 

Zeeland Oyj:n osaketta 0,03 sentin osakekohtaisella hinnalla. 
Kauppahinnasta 30 000 euroa on yhtiöllä kauppahintasaami
sena. Saamisesta peritään 4 % vuotuista korkoa ja se erääntyy 
maksettavaksi viimeistään 1.7.2013.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtan vaikutusvallassa olleilta 
yhtiöiltä on ostettu konsulttipalveluita seuraavasi: TT Hallinta Oy, 
153 tuhatta euroa; Seedi Oy 24 tuhatta euroa.

2012
Hallituksen jäsenten vaikutusvallassa olleilta yhtiöiltä on ostettu 
konsulttipalveluita seuraavasti: TT Hallinta Oy, 37 tuhatta euroa. 

Arvio taloudellisesta kehityksestä
Zeelandin vuonna 2010 harjoittama liiketoiminta on koostunut 
ainoastaan tappiollisesta Kuvanvalmistusliiketoiminnasta. Vuonna 
2011 Yhtiön liiketoimintaan on yhdistetty markkinointiviestinnän 
liiketoiminta 1.5.2011 alkaen. Tilikauden 2011 tappiot ja kuluvan 
tilikauden tappiot ovat pääosin muodostuneet Kuvanvalmistuslii
ketoiminnasta, josta on luovuttu 27.6.2012 lukien. 

Markkinointiviestinnän kumulatiivinen käyttökate (EBITDA) on 
ollut positiivinen 1.10.2011 alkaen. Kuvanvalmistusliiketoiminnan 
alkuvuoden tappioista sekä Kuvanvalmistusliiketoiminnan luopu
misesta aiheutuneista tappioista johtuen koko vuoden 2012 liike
voitto ennen liikearvopoistoja jää negatiiviseksi.

Edellä mainittuun viitaten Yhtiö arvioi, että tappiollisesta 
Kuvanvalmistusliiketoiminnasta luopuminen yhdistettynä markki
nointiviestinnän positiiviseen tuloskehitykseen nostavat koko 
konsernin tuloksen vuonna 2013 positiiviseksi.

15. Tilinpäätöstiedot ja 
puolivuosikatsaus 1–6/2012
Zeeland Oyj:n (aiemmin Eirikuva Digital Image Oyj) tilinpäätökset 
ja tilintarkastuskertomukset tilikausilta 2010–2011 ovat tämän 
Yhtiöesitteen liitteinä 2–3. Zeeland Oyj:n luvut vuodelta 2011 
pitävät sisällään Zeeland Group Oy:n toiminnan ajanjaksolta 
1.5.–31.12.2011. Zeelandkonsernin tilintarkastamaton puoli
vuosi katsaus 1.1.–30.6.2012 on tämän Yhtiöesitteen liitteenä 1. 

Puolivuosikatsauksen 1–6/2012 avainluvut:
•	 Konsernin liikevaihto oli 6 091 tuhatta euroa (3 203),  

kasvua 90 %
•	 Markkinointiviestinnän myyntikate kasvoi 17 % ja oli 

4 389 tuhatta euroa (3 762)
•	 Markkinointiviestinnän käyttökate (EBITDA) parantui 

333 tuhatta euroa ja oli 175 tuhatta euroa (158).
•	 Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 464 tuhatta euroa (462) 

sisältäen 186 tuhatta euroa myyntitappiota Eirikuvasta
•	 Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 

726 tuhatta euroa (752) 
•	 Konsernin liikevoitto oli 912 tuhatta euroa (752)
•	 Konsernin tulos oli 1 069 tuhatta euroa (806)
•	 Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,01)
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16. Toimialan kuvaus ja 
kilpailutilanne
Toimialan luonne
Markkinointiviestinnän toimiala on ollut viimeisinä vuosina mur
roksessa. Digitaalisen ja sitä kautta myös mitattavan markkinoin
tiviestinnän osuus on kasvanut erittäin voimakkaasti samalla, kun 
perinteisen median käyttöä on kyseenalaistettu. Vuoden 2008 
lopusta alkanut yleismaailmallinen laskusuhdanne nopeutti siirty
mistä kustannustehokkaampiin ja tarkemmin arvioitaviin digitaa
lisiin markkinointiviestintäratkaisuihin. 

Myös asiakkaiden luonnolliset kotimarkkinaalueet ovat laa
jentuneet Suomesta lähialueille, Pohjoismaihin, Baltiaan ja Poh
joisEurooppaan. Nämä muutokset ovat lisänneet asiakkaiden 
tarvitsemien kumppanien määrää ja pienentäneet kerralla tehtä
vien hankintojen euromääräistä kokoa. Markkinointiviestintäalalle 
aiemmin tyypillisten isojen vuositilien määrä on pienentynyt osana 
tätä muutosta. 

Pirstaloituminen on mahdollistanut myös uusien erikoistunei
den yritysten syntymisen toimialalle. Myös perinteiset konsultti ja 
ITyhtiöt sekä teleoperaattorit ja mediat tarjoavat entistä enem
män perinteisen markkinointiviestinnän piiriin kuuluvia ratkaisuja 
asiakkaille. 

Digitaalisuuden ja mitattavuuden helpottumisen myötä on 
myös odotettavaa, että markkinointiviestinnän hinnoittelumallei
hin otetaan entistä enemmän mukaan onnistumisperusteisia ele
menttejä. 

Suurimmat konsernit ja  
yritysryhmät 2011

Sija Yritys 
Myyntikate 2011 

(tuhatta euroa) Muutos % 
Liikevoitto 

myyntikatteesta % 

1. SalomaaYhtiöt 39 392 9,4 11,5 

2. TBWA\PHS Helsinki 14 900 0,7 

3. LDR Group Oy konserni 13 718 50,7 6,0 

4. Aegis Media Finland 10 288 13,6 11,2 

5. Bob Helsinki – konserni 10 090 36,4 19,9

6. Hill & Knowlton 8 293 15,2 

7. Zeeland konserni (markkinointiviestintä) 7 668 1,1 

8. Activeark konserni 6 503 25,5 21,1

9. Omnicom Media Group Finland 4 963 2,5 5,4

10. Soprano Oyj 4 610 19,4 11,8

Lähde: MTL/Turun Kauppakorkeakoulu, 2012

Toimialan suhdannenäkymät
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n suhdannebaro
metri (Q2/2012) ennustaa koko toimialan kasvuksi 0,9 prosenttia 
vuonna 2012. Markkinointiviestintäalan tulevaisuudenodotukset 
ovat huomattavasti negatiivisemmat kuin teollisuuden ja palvelu
jen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toukokuun baro
metrissa. MTLBarometrillä mitataan markkinointiviestinnän 
asiantuntijapalveluyritysten näkemystä toimialan suhdannekehi
tyksestä neljännesvuosittain. (Markkinointiviestinnän Toimistojen 
Liitto, 28.6.2012)

TNS Gallup Media Intelligencen mukaan investoinnit media
mainontaan Suomessa olivat huhtikesäkuussa hieman alle 300 
miljoonaa euroa. Mediamainonnan määrä laski 2012 toisella 
vuosi neljänneksellä 7,1 % vuodentakaiseen verrattuna. 

Kilpailutilanne
Yhtiö on kuulunut markkinointiviestintäliiketoiminnassa alan kym
menen suurimman yrityksen ryhmään. Uusimman tilaston 
mukaan Zeeland oli vuonna 2011 alan seitsemänneksi suurin 
konserni. Zeelandin kilpailuedut liittyvät oman toiminnan aktiivi
suuteen, palvelutarjoaman monipuolisuuteen sekä laajaan asia
kaskantaan.
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17. Seuraava tulosjulkistus ja 
varsinainen yhtiökokous
Yhtiö julkista ajalta 1.1.–31.12.2012 tilinpäätöstiedotteen arviolta 
14.3.2013. Yhtiö julkaisee lisäksi taloudellista informaatiota kol
mannelta vuosineljännekseltä (1.1.–30.9.2012) 20.11.2012.

Yhtiön seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään arviolta 
18.4.2013.

18. Yhtiöjärjestys
Zeeland Oyj:n tämän Yhtiöesitteen päivämääränä voimassaoleva 
yhtiöjärjestys on seuraava:

Yhtiöjärjestys
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Zeeland Oyj, ruotsiksi Zeeland Abp, englan
niksi Zeeland Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär ja osakkuusyh
tiöidensä kautta markkinointiviestinnän palveluita, valokuvaustoi
mintaa, digitaalikuvien valmistusta ja valokuvatuotteiden jakelua, 
julkaisutoimintaa, kustantamista, myyntiä, markkinointia ja jake
lua, muuta tiedonvälitystä, konsultointia, viihdealan toimintaa 
sekä näihin liittyvää teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Lisäksi 
yhtiö voi ostaa, myydä, vuokrata ja pitää hallinnassaan arvopa
pereita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

3§ Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvoosuusjärjestelmään. Oikeus saada 
yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa 
korotettaessa on vain sillä:
4. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi 

osakasluetteloon, 
5. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä 

kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo
osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai

6. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvoosuustilille 
osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden 
hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon 
osakkeiden hoitajaksi. 

4§ Hallitus
Yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään yhdeksän 
jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouk
sessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiö
kokouksen päättyessä.

5§ Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6§ Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä 
sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin.

7§ Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
sekä yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä varatilintarkastaja.

8 § Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukseen 
osallistuminen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internetsivuilla nou
dattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta. Hal
litus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiö
kokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määrää
mänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kym
menen päivää ennen yhtiökokousta.

Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokouskut
sussa.
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
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Liite 1:  

Puolivuotis katsaus  
1.1.–30.6.2012
(tilintarkastamaton)
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Tammikuu – kesäkuu 2012 
•	 Luopuminen kuvanvalmistuksesta(Eirikuva) toteutui, 

Zeeland keskittyy markkinointiviestinnän liiketoimintaan 
•	 Konsernin liikevaihto oli 6 091 tuhatta euroa (3 203), kasvua 

90 %
•	 Markkinointiviestinnän myyntikate kasvoi 17 % ja oli 4 389 

tuhatta euroa (3 762)
•	 Markkinointiviestinnän käyttökate (EBITDA) parantui 333 

tuhatta euroa ja oli 175 tuhatta euroa (158).
•	 Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 464 tuhatta euroa (462) 

sisältäen 186 tuhatta euroa myyntitappiota Eirikuvasta
•	 Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 726 

tuhatta euroa (752) 
•	 Konsernin liikevoitto oli 912 tuhatta euroa (752)
•	 Konsernin tulos oli 1 069 tuhatta euroa (806)
•	 Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,01)
•	 Eirikuvan tappiollisesta toiminnasta ja sen divestoinnista 

johtuen koko vuoden liikevoitto ennen liikearvon poistoa jää 
negatiiviseksi

Huhtikuu – kesäkuu 2012 
•	 Konsernin liikevaihto oli 2 929 tuhatta euroa (2 323), kasvua 

26 %
•	 Markkinointiviestinnän myyntikate kasvoi 5 % ja oli 2 024 

tuhatta euroa (1 927)
•	 Markkinointiviestinnän käyttökate (EBITDA) heikentyi 91 

tuhatta euroa ja oli 89 tuhatta euroa (2)
•	 Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 550 tuhatta euroa 

(235), sisältäen 186 tuhatta myyntitappiota Eirikuvasta
•	 Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä (Eirikuvan 

myyntitappio) oli 586 tuhatta euroa (465) 
•	 Konsernin liikevoitto oli 772 tuhatta euroa (465)

Näkymät vuodelle 2012
Loppuvuoden ennustamista vaikeuttaa toimialalle tyypillinen lyhyt 
tilauskanta sekä yleisen talouden tilan epävarmuus. Eirikuvan 
divestoinnin ja hankalan kesäkauden vuoksi liikevoitto ennen lii
kearvon poistoa jää negatiiviseksi (1 693 tuhatta euroa vuonna 
2011). Zeeland arvioi edelleen, että liikevaihto koko vuodelta kas
vaa (9 698 tuhatta euroa vuonna 2011). 

Zeeland on aikaisemmin 2012 arvioinut vuoden 2012 liike
vaihdon kasvavan erityisesti valokuvaliiketoiminnan (Eirikuva) ja 
markkinointiviestintäliiketoiminnan yhdistymisen vuoksi ja liikevoi
ton ennen liikearvon poistoa olevan positiivinen. 

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto
Kauden kalkkiviivoilla saimme myytyä kuvanvalmistusliiketoimin
nan (Eirikuva) ja pääsemme nyt keskittymään ydinliiketoimin
tamme ja strategiaamme rakentaa Suomen aktiivisin ja monipuo
lisin markkinointiviestintäyritys.

Eirikuvan myynnistä aiheutui kauden tulokseen 0,2 miljoonan 
euron tappio. Eirikuvan liiketoiminta oli kaiken kaikkiaan kaudella 
edelleen vaikeaa, vaikka verkkokaupan myynti kehittyi hyvin. Lii
ketoiminta oli selvästi tappiollista. 

Markkinointiviestintäliiketoiminnassa vuoden toinen neljännes 
oli odotustemme mukaisesti alkuvuotta vaikeampi. Vaikka petra
simme ensimmäisen kuuden kuukauden aikana vuoteen 2011 
verrattuna vei loppukevään mediamarkkinan yleinen heikkenemi
nen ja vaikeudet Helsingin mainostoimistoyksikössä puhdin 

paremmasta kasvusta ja varsinkin tuloksen tekemisestä. Muut 
markkinointiviestinnän liiketoiminnat ovat edenneet lähes suunni
telman mukaisesti. Kesän aikana olemme pyrkineet kääntämään 
Helsingin mainostoimiston suunnan ja tuloksia voi odottaa loppu
syksystä. Uskomme, että vallitsevasta epävarmasta yleisestä 
markkinatilanteesta huolimatta markkinointiviestinnän liikevaihto 
(8 892) sekä myyntikate (7 668) kasvavat vuonna 2012 vuoden 
2011 pro forma lukuihin verrattuna. Kannattavuuden parantumi
nen ei 2012 kuitenkaan ole vielä tyydyttävällä tasolla.

Markkinointiviestinnän uusasiakashankinta on sujunut melko 
hyvin ja olemme saaneet keväällä merkittäviä uusia asiakkuuksia 
energiateollisuudesta, vakuutussektorilta sekä julkishallinnosta. 
Hyvän asiakashankinnan lisäksi olemme onnistuneet aikaisem
paa paremmin osoittamaan asiakkaille monipuolisen tarjoaman 
etuja ja parantamaan ristiinmyyntiä. Uskomme, että tämä kehitys 
vauhdittuu jatkossa entisestään. Keväällä aloitettu markkinoinnin 
analytiikka sekä ostettu markkinoinnin ja myynnin valmennus 
ovat myös edenneet hyvin suunnitelman mukaisesti. Tutkimme 
edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia nopeuttaa kasvua yritys
kauppojen avulla.

Liiketoiminnan kassavirran vahvistaminen sekä pitkäaikaisen 
rahoituksen järjestäminen vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 
turvaamiseksi ovat tärkeitä tavoitteitamme lyhyellä aikavälillä. 
Keväällä aloittamaamme lyhytaikaisten lainojen uudelleenjärjeste
lyä pitkäaikaisiksi jatketaan syksyllä. Pyrimme syksyn aikana 
parantamaan rahoitusasemaa erilaisilla toimilla, joista tiedotamme 
tarvittaessa erikseen.

Liikevaihto, tulos ja tunnusluvut
Konsernin liikevaihto puolivuotiskaudella oli 6 091 tuhatta euroa, 
kun se 2011 vastaavana aikana oli 3 203 tuhatta euroa, eli kas
vua oli 90 %. Markkinointiviestinnän liikevaihto oli 5 008 tuhatta 
euroa (4 355), eli 81 % kokonaisliikevaihdosta. Kuvavalmistuksen 
liikevaihto oli 1 175 tuhatta euroa (1 629), eli 19 % kokonaisliike
vaihdosta. Liiketoimintojen välinen myynti oli 92 tuhatta euroa.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti 4.5.2011 päätetty 
Eirikuvan kuvanvalmistusliiketoiminnan ja Zeelandin markkinoin
tiviestintäliiketoiminnan yhdistymissopimus. Markkinointiviestintä
liiketoiminta on konsolidoitu konsernin lukuihin 1.5.2011 alkaen 
ja nyt divestoinnin toteuduttua 27.6.2012 saakka.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 464 tuhatta euroa (462). 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 726 tuhatta euroa (752), 
liikevoitto oli 912 tuhatta euroa (752) ja tulos ennen veroja 
1 062 tuhatta euroa (806). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa 
(0,01 euroa). 

Kertaluonteisiin eriin on kirjattu yhteensä 186 tuhannen euron 
tappio Eirikuvan divestoinnista johtuen (vuonna 2011 0 tuhatta 
euroa).

Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto kaudella oli 
1,2 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa) ja kauden tulos 839 
tuhatta euroa (661). Emoyhtiön liiketoiminta koostui Eirikuva
nimellä harjoitetusta kuvanvalmistusliiketoiminnasta. Kauden 
tulosta rasitti myös kuvanvalmistusliiketoiminnan myynnistä 
aiheutunut tappio.
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TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6. 2012 1.1–30.6. 2011 1.1.-31.12. 2011

Liikevaihto, tuhatta euroa 6 091 3 203 9 698

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 464 462 730

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa 726 752 1 356

Liikevoitto, tuhatta euroa 912 752 2 373

Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa 1 062 806 2 736

Henkilöstön määrä kauden lopussa 112 137 141

Tulos/osake, euroa 0,01 0,01 0,02

Omavaraisuusaste (sis. Pääomalainan), % 4,3 % 33,4 % 14,8 %

Oma pääoma/osake, euroav 0,00 0,02 0,02

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 151 185 400 60 821 800 118 602 383

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 151 185 400 151 185 400 151 185 400

MARKKINOINTIVIESTINNÄN PRO FORMA -TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6. 2012 1.1–30.6. 2011 1.1.-31.12. 2011

Liikevaihto, tuhatta euroa 5 008 4 355 8 892

Myyntikate, tuhatta euroa 4 389 3 762 7 668

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 175 158 317

Henkilöstön määrä kauden lopussa 112 106 113

Liikevaihto ja tuloskehitys liiketoiminnoittain

Markkinointiviestinä
Markkinointiviestinnän luvut on yhdistelty Zeeland konserniin 
1.5.2011 alkaen. Pro forma lukuina esitetään katsauskautta vas
taavat edellisen vuoden luvut. Pro forma tiedot ovat tilintarkas
tamattomia.

Markkinointiviestinnän liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2012 
ensimmäisellä puolivuotiskaudella 15 % ja oli 5 008 (pro forma 
2011: 4 355). Kasvuun vaikutti hyvin onnistunut myynti alkuvuo
teen, Creo Consulting Oy:n hankinta sekä keväällä voitettu mer
kittävä uusi energiasektorin asiakkuus. Käyttökate (EBITDA) 
parantui 333 tuhannella euroalla ja oli 175 tuhatta euroa (pro 
forma 2011: 158 tuhatta euroa). Mediamainonnan vähentymi
nen kesää kohti ja touko ja kesäkuun vaikeudet Helsingin mai
nostoimistoliiketoiminnassa kuitenkin hidastivat kehitystä selvästi 
loppukaudesta.

Kuvanvalmistus
Kuvanvalmistuksen (”Eirikuva”) liikevaihto laski 28 % ja oli 1 175 
(1 629). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat edelleen erityisesti ana
logisen kuvanvalmistuksen lasku sekä tukkumyynnin vähentymi
nen. Digitaalisten kuvatuotteiden myynnin positiivinen kehitys jat
kui. Käyttökate (EBITDA) sisältäen kuvanvalmistuksen myyntitap
pion oli 639 tuhatta euroa (426). 

Kuvanvalmistusliiketoiminta myytiin kauden päättyessä. Kau
pasta aiheutui ensimmäisen puolivuotiskauden tulokseen 186 
tuhannen euron tappio.

Tase, investoinnit ja rahoitusasema
Konsernin taseen loppusumma oli 8 355 tuhatta euroa (10 066). 
Konsernin oma pääoma oli 361 tuhatta euroa sisältäen 264 
tuhannen euron määräiset pääomalainat (3 364 tuhatta euroa 
2011 sisältäen 268 tuhannen euron määräisen pääomalainan). 

Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat huomioiden oli 
30.6.2012 4,3 % (33,4 %) ja oma pääoma osaketta kohti 0,00 
(0,02) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 362 tuhatta euroa (2011 
1 435 tuhatta euroa). 

Konsernin nettovelka 30.6.2012 oli 993 tuhatta euroa (1 503) 
ja nettovelkaantuneisuusaste 275 % (45 %).

Konsernin taseeseen kirjatut investoinnit ilman Creo Consul
ting Oy:n hankintaa kaudella olivat 23 tuhatta euroa (148). Kau
den investoinnit olivat tavanomaisia liiketoiminnan korvausinves
tointeja.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 132 
(66) henkilöä ja kauden lopussa 112 (137). Henkilökunnan muu
tokset vuonna 2012 liittyvät pääosin 2011 Eirikuvan divestointiin. 
Konsernin henkilökunnasta kauden lopussa Suomessa työsken
teli 101 ja Virossa 11. 

Zeeland tiedotti 31.5.2012 muutoksista johtoryhmässä, kun 
Zeeland Helsingin mainostoimiston johtaja Fredrik Gotthardt 
lopetti yhtiön palveluksessa. Yhtiön on nimittänyt uuden johtajan 
Helsingin mainostomistoliiketoiminnan johtoon katsauskauden 
päättymisen jälkeen 8.8.2012. KTM Ismo Nikkola aloittaa tehtä
vässä ja Zeelandin johtoryhmässä 1.9.2012.

Muutokset konsernirakenteessa
Zeeland myi kauden aikana osuutensa (25 %) Popmedia Oy:stä 
sen muille osakkeenomistajille.

Zeeland osti maaliskuussa 100 % Creo Consulting Oy nimi
sestä yhtiöstä ja aloitti samalla markkinoinnin ja myynnin valmen
nusliiketoiminnan. 

Zeeland tiedotti 13.7.2012 myyneensä Eirikuvanimellä har
joitetun kuvanvalmistusliiketoiminnan Antti ja Arto Kosusen pää
osin omistamalle Loreen Oy:lle (nykyisin Eirikuva Oy). Zeeland Oyj 
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jäi uuteen yhtiöön vähemmistöomistajaksi 19,9 % omistusosuu
della. Liiketoimintakaupan kauppahinta oli 400 tuhatta euroa, 
josta sovittiin 150 tuhatta euroa maksettavaksi kaupanteon yhte
ydessä ja 250 tuhatta euroa kolmena tasasuuruisena eränä kol
men vuoden aikana. Kauppahintasaamisesta peritään 2,5 % 
vuotuinen korko. Kauppa aiheutti ensimmäisen puolivuotiskau
den tulokseen 186 tuhannen euron tappion. Kuvanvalmistusliike
toiminta on yhdistelty Zeelandkonsernin tuloslaskelmaan 
27.6.2012 saakka. 

Zeeland tiedotti 10.2.2012 tytäryhtiöfuusioiden viivästyttämi
sestä toimintojen uudelleenjärjestelyiden vuoksi ja pyrkimyksestä 
toteuttaa tytäryhtiösulautumiset vuoden 2012 aikana. Osa suun
nitelluista sulautumisista on uudelleen vireillä ja yhtiön tavoitteena 
on saada sulautumiset rekisteröityä 2012 loppuun mennessä. 
Osa sulautumista siirtyy vuodelle 2013. Sulautumisten tavoit
teena on yksinkertaistaa konsernirakennetta eikä niillä ole vaiku
tusta operatiiviseen toimintaan.

Yhtiökokous
Zeelandin varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2012 Helsin
gissä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen hallitukseen valitaan alka
neelle toimikaudelle viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinai
siksi jäseniksi uudelleen Janne Mäkelä, Ville Skogberg, Tanu
Matti Tuominen ja Elina Yrjölä sekä uutena varsinaisena jäsenenä 
Jari Tuovinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaaan Jari 
Tuovisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. 
Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin 
pörssin First North markkinapaikassa kaupankäynti tunnuksella 
ZEE1V.

Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyn
tipäivänä 29.6.2012 oli 0,02 senttiä. Kauden aikana yhteensä 
2 481 tuhatta Zeelandin osaketta, eli 1,6 % kaikista osakkeista, 
vaihtoi omistajaa kaupankäynnissä. Kauden ylin kaupankäynti
kurssi oli 0,03 senttiä ja alin 0,02 senttiä. Zeeland Oyj:n mark
kinaarvo tilikauden lopussa oli 3 023 tuhatta euroa.

Yhtiön osakemäärä pysyi muuttumattomana katsauskauden 
ja oli katsauskauden päättyessä 151 185 400 osaketta.

Zeeland Oyj:n tytäryhtiö Zeeland Group Oy omisti 31.12.2011 
emoyhtiön Zeeland Oyj:n omia osakkeita 1 235 826 kpl, eli 0,8 % 
kaikista osakkeista. Kaikki Zeeland Group Oy:n omistamat yhtiön 
omat osakkeet luovutettiin kauden aikana osana Creo Consulting 
Oy:n kauppahinnan maksua.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti yhtiön 
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkei
den määrä voi olla enintään 13 882 714 kappaletta, mikä vastaa 
enintään 9,18 % Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun 
päivänä. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä katsauskauden 
päättyessä.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti yhtiön 
hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta 
ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa 
uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita tai 
päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optiooikeuk
sien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien 
uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisen tai optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeut
tavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella merkittävien 
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 50 395.133 uutta osa
ketta, joka vastaa enintään noin 25 % Yhtiön kaikista osakkeista 
valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen tai luo
vutettujen osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päät
tää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:n mukaisten optiooikeuksien tai erityisten oikeuksien anta
misen ehdoista. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden 
järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen 
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituk
sen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n tarkoittamien optiooikeuksien tai osakkeisiin oike
uttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudelli
nen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan 
poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava talou
dellinen syy.

Valtuutukset on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutukset oli kokonaan käyttämättä 
katsauskauden päättyessä.

Tapahtumat katsauskauden päättymisen 
jälkeen
Zeeland tiedotti 8.8.2012 nimittäneensä KTM Ismo Nikkolan Zee
landin Helsingin mainostoimiston johtajaksi ja Zeelandkonsernin 
johtoryhmän jäseneksi.

Lähiaikojen riskit ja epävarmuustekijät
Zeelandin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät ylei
sen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa hidastaa projektien 
käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uus
asiakashankintaa.

Zeelandin vieraasta pääomasta suurin osa on tällä hetkellä 
lyhytaikaista vierasta pääomaa. Kesäajasta, yleisestä talouden 
epävarmuudesta ja sen vaikutuksesta myyntiin ja laskutukseen 
sekä Eirikuvan kaupasta johtuen Zeelandin maksuvalmius voi tila
päisesti vaarantua. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus 
aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty parantamaan kannatta
vuuttaan tai varmistamaan riittävää pitkäaikaista toiminnan rahoi
tusta.

Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet
Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden 
sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaat
teet ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kuvanval
mistuksen luvut on yhdistelty konserniin 27.6.2012 saakka. Kat
saus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa 
FASmallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat 
samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Puolivuotis
kauden luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen informaatio
Zeeland julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätös
tiedotteen arviolta 14.3.2013. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista 
informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä 20.11.2012.
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Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO 6 091 3 203 9 698

Liiketoiminnan muut tuotot 25 17 110

Materiaalit ja palvelut 1 217 878 2 432

Henkilöstökulut 3 458 1 579 4 926

Poistot konserniliikearvosta 247 80 679

Suunnitelman mukaiset poistot 176 210 443

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 423 290 1 122

Liiketoiminnan muut kulut 1 854 1 225 3 181

Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta 24 0 520

LIIKEVOITTO 912 752 2 372

Rahoitustuotot ja kulut 150 54 363

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 061 806 2 736

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 1 061 806 2 736

Tuloverot 7 0 3

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 069 -806 -2 738

Tuloslaskelma, FAS.
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Tuhatta euroa 30.6.2012 30.6.2011 30.6.2010

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 4 423 5 296 4 858

Aineelliset hyödykkeet 159 548 471

Sijoitukset 677 887 876

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 259 6 730 6 205

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihtoomaisuus 154 356 337

Lyhytaikaiset saamiset 2 573 2 684 2 671

Rahat ja pankkisaamiset 369 296 291

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 096 3 335 3 298

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 355 10 066 9 503

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 97 3 096 1 167

Pakolliset varaukset 287 0 287

VIERAS PÄÄOMA

Pääomalaina 264 268 240

Pitkäaikainen vieras pääoma 724 1 094 841

Lyhytaikainen vieras pääoma 6 983 5 609 6 969

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 706 6 970 8 050

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 355 10 066 9 503

Tase, FAS.
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Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-31.12.2011

Liiketoiminnan rahavirta 362 1 435 159

Investointien rahavirta 151 1 891 1 892

Rahoituksen rahavirta 435 627 1 897

Rahavirrat yhteensä 78 170 164

Rahavarojen muutos 78 170 164

Rahavarat kauden alussa 291 126 126

Rahavarat kauden lopussa 369 296 290

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osakepääoma kauden alussa 322 322 322

Osakepääoman korotus (vähennys) 0 0 0

Osakepääoma kauden lopussa 322 322 322

Muut rahastot kauden alussa 5 037 971 971

Siirto rahastoon (rahastosta) 0 4 066 4 066

Muut rahastot kauden lopussa 5 037 5 037 5 037

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 193 1 455 1 455

Muuntoerot 0 0 0

Tilikauden voitto (tappio) 1 069 806 2 738

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 97 3 095 1 167

Helsingissä 21. päivänä elokuuta 2012

ZEELAND OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
 Yhtiön Certified Adviserina toimii Heiroth Capital Oy, puhelin +358 50 581 0980

Rahoituslaskelma.
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
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Liite 2:  

Tilinpäätös 2011.
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Hallituksen toimintakertomus  
tilikaudelta 1.1.–31.12.2011

Zeeland-konsernin taloudellinen  
kehitys vuonna 2011
•	 Liikevaihto oli 9 698 tuhatta euroa (4 135), kasvua 134,5 %
•	 Käyttökate (EBITDA) oli 730 tuhatta euroa (96)
•	 Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1 355 tuhatta euroa 

(580)
•	 Liikevoitto oli 2 372 tuhatta euroa (580)
•	 Tilikauden tulos oli 2 738 tuhatta euroa (686)
•	 Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,04)

Yleistä
Zeelandkonsernin (”Zeeland”, ”konserni”) liiketoiminta muodos
tuu markkinnointiviestintäliiketoiminnasta sekä kuvanvalmistuslii
ketoiminnasta. Konsernin emoyhtiö on Zeeland Oyj (aikaisemmin 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp, ”emoyhtiö”). Markkinointiviestin
täliiketoiminta käyttää markkinoinnissaan Zeelandnimeä ja 
kuvanvalmistusliiketoiminta Eirikuvanimeä.

Nykyinen Zeeland syntyi, kun Eirikuva Digital Image Oyj Abp 
ja vanha Zeeland Oyj (aikaisemmin Zeeland Society Oy) yhdistyi
vät 4.5.2011. 

Konsernitilinpäätöksessä kuvanvalmistusliiketoiminnan luvut 
on yhdistelty koko tilikauden ajalta ja markkinointiviestinnän luvut 
yhdistymisestä alkaen 1.5.2011.

Näkymät vuodelle 2012
Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus vaikeuttaa markki
nointiviestintäliiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen kehityksen 
ennustamista. 

Kuvanvalmistusliiketoiminnan liiketoiminnan liikevaihdon odo
tetaan laskevan johtuen erityisesti analogisen kuvanvalmistuksen 
sekä tukkumyynnin vähentymisestä vuonna 2012 vuoteen 2011 
verrattuna. 

Zeeland arvioi kuitenkin vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 
kuvanvalmistusliiketoiminnan ja markkinointiviestintäliiketoimin
nan yhdistymisen vuoksi ja liikevoiton ennen liikearvon poistoa 
olevan positiivinen. Valokuvaliiketoiminnan kannattavuuteen liittyy 
kuitenkin epävarmuustekijöitä.

Markkinatilanne
Markkinointiviestintä
Suomessa markkinointiviestintäliiketoiminnan markkinatilanteen 
kehittymistä arvioivat mm. Mainostajien Liiton julkistama mainos
barometri (Mainosbarometri 23.1.2012) ja Markkinointiviestinnän 
Toimistojen Liitto MTL:n suhdannebarometri (Q4/2011, 
4.1.2012). 

Mainosbarometrin mukaan markkinointiviestintäpanostuksia 
vuonna 2012 verrattuna edelliseen vuoteen olisivat lisäämässä 
28 % ja vähentämässä 26 % yrityksistä. 46 % vastaajista arvioi
vat panostusten pysyvän ennallaan. Medioista parhaat näkymät 
ovat verkkomedioissa sekä televisiossa. Markkinointiviestintäpal
veluiden oston kehittymisen vuonna 2012 ennakoidaan olevan 
vahvinta digitaalisen markkinointiviestinnän palveluissa.

MTLBarometrin mukaan markkinointiviestintätoimistojen 
yleinen suhdannenäkymä on heikentynyt 2011 loppupuolella. 
Vain harvat (8 %) odottivat suhdanteiden parantuvan, kun taas 
51 % odotti niiden heikkenevän. Positiivisimmat näkymät oli vies
tintätoimistoilla ja digitaalisen markkinoinnin toimistoilla ja pessi
mistisimmät taas mediatoimistoilla. Markkinointiviestintäalan 
koko vuoden 2012 myyntikatteen arvioitiin tutkimuksen perus
teella hieman laskevan. 

Kuvanvalmistus
Digitalisoitumisen myötä valokuvatoimiala on yhä enenevässä 
määrin muuttunut myös lahjatavaraliiketoiminnaksi. Lähes joka 
kolmas suomalainen ilmoittaa yhdeksi harrastukseen valoku
vauksen. Yksittäisiä kuvia teetetään vähemmän samalla kun 
kuvatuotteet (kuvakirjat, sisustustaulut yms.) kasvattavat merki
tystään. 

Digitaalisia kuvia otetaan koko ajan enemmän, yhä useam
min ja aikaisempaa useammilla laitteilla. Digitaalisten kuvien 
määrä henkilökohtaisilla tietokoneilla ja muilla päätelaitteilla kas
vaa voimakkaasti vuosittain. Kuvia teetetään yksittäisten kuvien 
sijaan yhä enenevässä määrin muun muassa kuvakirjoiksi. Ana
logisten filmien osuus vähenee edelleen vuosittain. 

Kuvanvalmistuksen kilpailutilanne Suomessa on melko 
vakiintunut. Alan selvästi tunnetuimmat toimijat Suomessa ovat 
markkinajohtaja Ifolor ja Eirikuva. Edellisten lisäksi markkinassa 
toimii usea pienempi toimija. Zeelandin arvion mukaan verkko
kaupan merkitys jatkaa kasvuaan ja kivijalkamyymälät sälyttävät 
lähitulevaisuudessa vakiintuneen asiakaskuntansa. 

Muutokset konsernirakenteessa
Zeeland nykyisessa rakenteessaan muodostui kun Eirikuva Digi
tal Image Oyj Abp (nykyisin Zeeland Oyj) ja Zeeland Oyj (aikai
semmin Zeeland Society Oy) allekirjoittivat 29.3.2011 yhdistymis
sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä ja yhtiön varsinainen yhtiö
kokous teki 4.5.2011 yhdistymisen toteuttamiseksi tarvittavat 
päätökset. 

Suunnatussa apporttiosakeannissa merkityt ja maksetut 
uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.5.2011 ja 
otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla 12.5.2011. 
Suunnatussa apporttiosakeannissa merkittyjen Eirikuva Digital 
Image Oyj Abp:n uusien osakkeiden tultua merkityksi kauppare
kisteriin Yhtiön osakemäärä kasvoi 135 545 400 uudella osak
keella yhteensä 151 185 400 osakkeeseen, josta 10,3 % omisti
vat yhdistymisen jälkeen Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n vanhat 
osakkeenomistajat ja 89,7 % Zeeland Oyj:n entiset osakkeen
omistajat.

Konsernin liikevaihto, tulos ja tunnusluvut
Konsernin liikevaihto 2011 oli 9 698 tuhatta euroa, kun se edelli
sellä tilikaudella 2010 oli 4  135 tuhatta euroa, eli kasvua oli 
134,5  %. Markkinointiviestinnän liikevaihto oli 6  058 tuhatta 

40 Zeeland. Yhtiöesite 2012



euroa, eli 62,5 % kokonaisliikevaihdosta. Kuvavalmistuksen liike
vaihto oli 3 640 tuhatta euroa eli 37,5 % liikevaihdosta. 

Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti 4.5.2011 päätetty 
Eirikuvan kuvanvalmistusliiketoiminnan ja Zeelandin markkinoin
tiviestintäliiketoiminnan yhdistymissopimus. Markkinointiviestintä
liiketoiminta on konsolidoitu konsernin lukuihin 1.5.2011 alkaen.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 730 tuhatta euroa (96), 
eli 7,5 % liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
1 355 tuhatta euroa (580), liikevoitto oli 2 372 tuhatta euroa 
(580) ja tulos ennen veroja 2 736 tuhatta euroa (663). Osake
kohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,04 euroa). 

Tunnusluvuissa alla tilikausilta 2010, 2009 ja 2008 on esitetty 
vain emoyhtiön (silloin Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n) tunnus
luvut, koska silloisten tytäryhtiöiden vaikutus konsernin lukuihin 
on ollut vähäinen. Tilikauden 2011 tunnusluvuissa on markkinoin
tiviestintäliiketoiminnan luvut 1.5.2011 alkaen.

Konsernin emoyhtiö
Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto vuonna 2011 oli 
3 640 tuhatta euroa (4 135), liikevoitto 935 tuhatta euroa (583) 
ja tilikauden tulos 1 074 tuhatta euroa (682).

Emoyhtiön taseen loppusumma oli 5 558 tuhatta (2 127) ja 
oma pääoma sisältäen 239 tuhannen euron määräisen pääoma
lainan 3 077 tuhatta euroa (73 tuhatta euroa sisältäen 227 tuhan
nen euron määräisen pääomalainan).

Liiketoiminnan kehitys tilikauden aikana
Markkinointiviestinä
Markkinointiviestinnän luvut on yhdistelty Zeelandkonserniin 
1.5.2011 alkaen. Vuositason pro forma tiedot ovat tilintarkasta
mattomia.

Markkinointiviestinnän liiketoiminnan koko vuoden 2011 pro 
forma liikevaihto laski 1,3 % verrattuna vuoteen 2010 verrattuna 
ja oli 8 892. Pro forma myyntikate oli 7 668 euroa, jossa oli las
kua 1,1 % vuoteen 2010 verrattuna. Laskuun vaikutti erityisesti 
tilikauden alussa toteutuneen Viestintätoimisto Conexio Oy:n 
osakkeiden myynti. Conexion liikevaihto vuonna 2010 oli 743 
tuhatta euroa ja myyntikate 645 tuhatta euroa.

Pro forma käyttökate (EBITDA) parantui hieman, mutta jäi 
edelleen tappiolliseksi vuonna 2011. Markkinointiviestintäliiketoi
minnan kannattavuutta rasitti ennakoitua enemmän edelleen 
aikaisempina vuosina tehtyjen yrityskauppojen sopeutustarpeista 
aiheutuneet kustannukset.

Markkinointiviestintäliiketoiminnassa on loppuvuonna 2011 
otettu käyttöön uusi myynninjohtamisjärjestelmä, tarkistettu hin
noittelua ja lisätty panostuksia uusasiakashankintaan sekä ristiin
myyntiin olemassa oleville asiakkaille.

Kuvanvalmistus
Kuvanvalmistuksen (”Eirikuva”) liikevaihto laski 12 % ja oli 3 640. 
Käyttökate (EBITDA) oli negatiivinen. Liikevaihdon laskuun vaikut
tivat erityisesti analogisen kuvanvalmistuksen lasku sekä tukku

Tunnusluvut, tilikausi 1–12/2011 1–12/2010 1–12/2009 1–12/2008

Liikevaihto, tuhatta euroa 9 698 4 135 4 791 5 771

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 730 114 178 560

Liikevoitto/tappio, tuhatta euroa 2 372 583 703 931

Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa 2 736 661 792 572

Henkilöstön määrä keskimäärin 103 30 38 53

Tulos/osake, euroa 0,02 0,04 0,05 0,08

Omavaraisuusaste, % 12,3 % 6,6 % 20,8 % 16,4 %

Omavaraisuusaste, % (pääomalaina huomioitu) 14,8 % 2,7 % 20,8 % 16,4 %

Oman pääoman tuotto, % Neg. Neg. Neg. Neg.

Oma pääoma/osake, euroa 0,01 0,01 0,03 0,06

Nettovelkaantumisaste, % 106 % 848 % 163 % 260 %

Tunnusluvut, vuosineljännes, kumulatiivinen 1–3/2011 1–6/2011 1–9/2011 1–12/2011

Liikevaihto, tuhatta euroa 880 3 203 5 843 9 698

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 227 462 679 730

Liikevoitto/tappio, tuhatta euroa 287 752 1 228 2 372

Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa 287 752 1 228 1 355

Tunnusluvut, vuosineljännes 1–3/2011 4–6/2011 7–9/2011 10–12/2011

Liikevaihto, tuhatta euroa 880 2 323 2 640 3 855

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 227 235 217 51

Liikevoitto/tappio, tuhatta euroa 287 465 476 1144

Liikevoitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa 287 465 476 127
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myynnin vähentyminen. Digitaalisten kuvatuotteiden myynnin 
kehitys ei pystynyt paikkaamaan muiden tuotekategorioiden 
myynnin laskua. Laskeneen myynnin ja yleisen yhtiön tehostami
sen johdosta tehdyt sopeuttamistoimenpiteet eivät riittäneet 
kääntämään yhtiön operatiivista tulosta positiiviseksi vielä 2011.

Tilikauden aikana toimintaa on sopeutettu vastaamaan ana
logisen kuvanvalmistuksen sekä tukkutoiminnan myynnin laskua 
Suomessa. Sopeuttamisen positiiviset vaikutukset Eirikuvan 
tulokseen näkyvät pääosin vasta vuonna 2012. Eirikuvassa on 
kesällä 2011 käydyn YTneuvottelun yhteydessä muutettu 2 hen
kilön toimenkuvia, irtisanottu 1 henkilö ja lomautettu osaaikai
sesti 1 henkilö. 

Eirikuvan myyntiä ja markkinointia on tehostettu syksyllä 
2011 yhteistyössä Zeelandin markkinointiviestintäliiketoiminnan 
kanssa. Erityiset painopistealueet ovat olleet digitaalisessa mark
kinoinnissa sekä Eirikuvan yleisen ilmeen tuoreuttamisessa.

Eirikuvan strategian kulmakivenä on jakelukanavamalli, jossa 
tuotteiden myynti sekä toimitus tapahtuu sekä liikkeiden kautta 
että suoraan verkkokaupasta kotiin. Monipuolisen jakelukanavan 
avulla Eirikuva tavoittaa toisaalta kivijalkamyymälöissä ja toisaalta 
verkossa asioimaan tottuneet asiakkaat. Kivijalkamyymälät mah
dollistavat myös monimutkaisempien kuvatuotteiden myynnin 
verkkoa tehokkaammin. 

Osakkuusyhtiöt
Zeeland omistaa 25 % Popmedia Oy:stä, 29 % Neocard Oy:stä, 
20 % Sportcontent Oy:stä ja 30 % SYTT Holding Oy:stä. Zeelan
din osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhdistelty konserniti
linpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. 

Tilikauden päättymisen jälkeen Zeeland on myynyt osuutensa 
Popmedia Oy:stä. Kaupasta syntynyt myyntitappio on kirjattu 
arvonalennuksena tilinpäätökseen.

Tilikauden päättymisen jälkeen Zeeland on ostanut 30 %:n 
osuuden Media Contacts Finland Oy nimisestä mediatoimistosta. 

Kertaluonteiset erät
Konsernin tuloslaskelmaan sisältyy 1 017 tuhatta euroa kerta
luonteisia tuottoja ja kuluja, jotka johtuvat konsernin liiketoimin
nan luonteeseen nähden epätyypillisistä tai kertaluontoisista 
tapahtumista. 

Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoi
mintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot ja tap
piot, toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta joh
tuvat kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot. Kertaluonteiset 
erät esitetään tuloslaskelmassa luonteensa mukaisessa koh
dassa.

Tase ja rahoitusasema
Konsernin taseen loppusumma oli 9 503 tuhatta euroa (2 204 
tuhatta euroa 2010). Konsernin oma pääoma oli 1 407 tuhatta 
euroa sisältäen 240 tuhannen euron määräiset pääomalainat (65 
tuhatta euroa 2010 sisältäen 227 tuhannen euron määräisen 
pääomalainan). Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat huo
mioiden oli 31.12.2011 14,8 % (2,7 %) ja oma pääoma osaketta 
kohti 0,01 (0,00) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 159 (58) tuhatta euroa. 
Konsernin nettovelka 31.12.2012 oli 1 486 tuhatta euroa 

(1 047) ja nettovelkaantuneisuusaste 106 % (848 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit olivat 149 tuhatta euroa (504). Investoinnit 
koostuvat useista pienistä korvausinvestoinneista. 

Tutkimus- ja kehitysmenot
Konsernin tutkimus ja kehittämistoimet vuonna 2011 tapahtui 
pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaisia tutkimus ja 
kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (1 %). 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 103 
(35) henkilöä ja tilikauden lopussa 141 (29). Konsernin henkilö
kunnasta tilikauden lopussa Suomessa työskenteli 129, Virossa 
11 ja Ruotsissa 1 henkilöä. Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä 
oli 4 110 tuhatta euroa (1.050).

Henkilöstö 2011 2010 2009

Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa 4 110 1 050 1 141

Henkilöstön määrä kauden lopussa 141 29 31

Henkilöstön määrä keskimäärin 103 35 43

Zeelandissa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä vuodessa vähin
tään kaksi kertaa. Yhtiö osallistui vuonna 2011 kolmatta kertaa 
Great Place to Work tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan Zee
landin henkilöstötyytyväisyys on hyvä ja parani vuodesta 2010.

Ympäristövaikutukset
Zeelandin merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät normaa
lin toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT
laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen 
energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen sekä valoku
valiiketoiminnan prosessiin liittyviin kemiallisten aineiden ja mui
den materiaalien talteenottoon ja kierrätykseen. 

Valokuvaliiketoiminnan tuotantoprosessi on järjestetty siten, 
että ympäristölle haitalliset aineet otetaan talteen ja hävitetään 
asianmukaisesti.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Strategiset riskit
Zeeland on kasvanut ja pyrkii jatkossakin kasvamaan markkinoita 
nopeammin yritysostoin sekä orgaanisesti. Markkinan pirstaloitu
minen ja digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä 
toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vai
keammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeelandkon
serni joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan 
suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden että kokonaan uusien 
kilpailijoiden kanssa. 

Kuvanvalmistuksen riskit liittyvät erityisesti analogisen ja digi
taalisen kuvaustekniikan murroskauteen. Analogisen tuotannon 
määrä laskee samalla kun digitaalisen tuotannon määrä nousee. 
Digitaalisessa kuvanvalmistuksessa varsinkin kansainvälisen kil
pailun liisääntyminen on todennäköistä. Konserni pyrkii jatkuvasti 
kehittämään uusia ja kilpailukykyisiä digitaalisen kuvanvalmistuk
sen tuotteita ja palveluita korvaamaan menetettyä analogista 
kuvatuotantoa.
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Toiminnalliset riskit
Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän 
palveluiden kysyntään on suuri. Zeeland on pyrkinyt määrätietoi
sesti kehittämään markkinointiviestintäliiketoiminnan yhtenäistä 
myynnin, toiminnanohjaus ja budjetointijärjestelmää parantaak
seen reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa.

Markkinointiviestintäalan painopisteen nopea muutos sähköi
siin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista 
ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä 
rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä työnantajamielikuvalla on 
suuri merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä 
projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan 
arvioida ja hinnoitella oikein. 

Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossa
kin tekemään yritysostoja konsernin palvelutarjonnan laajentami
seksi ja konsernin kasvattamiseksi. Strategian mukaisesti yritys
ostoja tullaan jatkossa tekemään entistä enemmän myös Poh
joisEuroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen 
ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten yritysostojen 
toteuttaminen.

Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yri
tysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. 
Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on ris
kinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitämi
nen Zeelandin palveluksessa yritysoston jälkeen.

Kuvanvalmistusliiketoiminnassa kannattavan liiketoiminnan 
saavuttaminen edellyttää hyvää sähköisen kuvatilausjärjestelmän 
toimintaa ja käytettävyyttä sekä kuvatuotteiden nopeaa ja laadu
kasta tuotantoa. Lisäksi yhtiön näkyvyys kuvamarkkinoilla ja mie
likuva kuluttajaasiakkaiden keskuudessa vaikuttavat kuvanval
mistusliiketoiminnan menestymiseen. Lisäksi yhtiön on kyettävä 
säilyttämään sille tärkeät jakelusopimukset suurimpien keskusliik
keiden ja jakelijoiden parissa. Kiinteä ja vahvistuva yhteistyö 
ammattikuvaajien kanssa on erittäin tärkeä menestystekijä jat
kossakin, ja yhtiön asemaa alan oppilaitosten yhteistyökump
panina on vahvistettava uuden sukupolven kuvaajien sitouttami
seksi.

Taloudelliset riskit
Konsernin korkoriski on pieni, eikä sen suojaamiseen ole syytä. 
Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä.

Kassavirran näkökulmasta markkinointiviestintä ja kuvanval
mistusliiketoiminnat täydentävät toisiaan: kuvanvalmistuksen 
pääsesonki ajoittuu jouluun ja kesäkuukausille, jolloin markkinoin
tiviestinnän kysyntä on pienimmillään. Tästä huolimatta sekä 
markkinointiviestintä että kuvanvalmistusliiketoimintojen sykli
syys saattaa aiheuttaa yhtiölle likviditeettivajetta.

Kuvanvalmistuksen ja markkinointiviestinnän yhdistymisen 
jälkeen konsernin rahoitusasema on heikentynyt erityisesti kuvan
valmistuksen tappiollisuuden, yhdistymisen aiheuttamien kerta
luonteisten erien sekä eräiden markkinointiviestintäliiketoiminnan 
yksiköiden tappioiden vuoksi.

Konsernin 500 tuhannen euron helmikuussa 2011 ottama 
vakuudeton laina sen eräältä osakkeenomistajalta erääntyy mak
settavaksi 31.3.2012. Konsernin kuvanvalmistusliiketoiminnan 
rahoituslaitoslainat erääntyvät 31.3.2012. Mikäli Zeeland ei 
onnistu edellä mainittujen lainojen uudelleenrahoittamisessa, voi 
se aiheuttaa konsernille merkittäviä rahoitusvaikeuksia.

Konsernin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista 
johtuvista syistä on katettu vahinko ja keskeytysvakuutuksin. Lii
ketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi olennaiset tiedostot ja 
asiakirjat varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipistei
den ulkopuoliseen varmennettuun säilöön. 

Zeeland Oyj on saanut 23.8.2011 haastehakemuksen, jossa 
yhtiön osakkeenomistaja Kai Mäkelä vaatii 4.5.2011 pidetyn 
yhtiökokouksen julistamista pätemättömäksi osekeyhtiölain 21 
luvun 4 pykälän mukaisesti sekä saman lainkohdan mukaisesti 
vaatii täytäntöönpanon kieltämistä. Zeeland Oyj:n kannan 
mukaan kanne on perusteeton. Asian käsittely Helsingin käräjä
oikeudessa on kesken. 

Yhtiön tiedossa ei ole muita oikeudenkäyntejä tai viranomais
ten toimenpiteisiin liiittyviä riskejä.

Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. 
Zeeland Oyj:n osake on noteerattuy NASDAQ OMX:n Helsingin 
pörssin First North markkinapaikassa kaupankäynti tunnuksella 
ZEE1V.

Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupan
käyntipäivänä 30.12.2012 oli 0,02 senttiä. Tilikauden ylin kau
pankäyntikurssi oli 0,15 senttiä ja alin 0,02 senttiä. Zeeland Oyj:n 
markkinaarvo tilikauden lopussa oli 3 023 tuhatta euroa.

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 15 640 000 kpl ja 
osakepääoma 322,4 tuhatta euroa. Omistajien kokonaismäärä 
31.12.2010 oli 112.

Varsinainen yhtiökokous päätti suunnata hallituksen esityk
sen mukaisesti 135 545 400 yhtiön uutta osaketta 0,03 euron 
osakekohtaisella merkintähinnalla silloisen Zeeland Oyj:n (mark
kinointiviestintäliiketoiminta) osakkeenomistajille. Osakeanti liittyi 
yhtiön ja Zeelandin liiketoimintojen yhdistymiseen, liiketoiminnan 
strategiseen muutokseen ja yhtiön rahoitusaseman vahvistami
seen. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poik
keamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 151 185 400 
osaketta ja osakepääoma oli 322 tuhatta euroa. Omistajien koko
naismäärä 30.12.2011 oli 200. 

Zeelandkonsernin palveluksessa olevan henkilökunnan 
omistus emoyhtiössä oli 31.12.2011 6,7 % ja hallituksen ja toimi
tusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusval
lan kautta) omistus yhteensä 38,8 %. Yhtiö omisti 31.12.2011 
omia osakkeita 1 235 826 kpl, eli 0,8 % kaikista osakkeista. 

Omat osakkeet
Kuvanvalmistusliiketoiminnan ja markkinointiviestintäliiketoimin
nan yhdistymisen yhteydessä markkinointiviestintäliiketoiminnan 
100 % omistamalle tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle (aikaisem
min Zeeland Oyj) tuli yhdistymisen yhteydessä yhtiön omia osak
keita 3 235 826 kappaletta, koska Zeeland Group Oy oli yhdisty
mishetkellä omistanut omia osakkeitaan. Zeeland Group Oy myi 
tilikauden aikana omia osakkeitaan 2 000 000 kappaletta yhtiön 
toimitusjohtajaksi 1.1.2012 alkaen nimitetylle Tuomas Airistolle 
0,03 euron osakekohtaisella hinnalla.

Voimassaolevat valtuutukset 
Yhtiökokous valtuutti aiemmat valtuudet peruuttaen hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai use
ammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi 
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Hallinto
Zeeland Oyj:n (aikaisemmin Eirikuva Digital Image Oyj Abp) var
sinainen yhtiökokous valitsi 4.5.2011 yhtiön hallituksen jäseniksi 
Janne Mäkelän (uusi jäsen), Marko Parkkisen (uusi jäsen), Pekka 
SiivonenUotilan (uusi jäsen), Ville Skogbergin, TanuMatti 
Tuomisen (uusi jäsen) ja Elina Yrjölän (uusi jäsen). Hallitus valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka SiivonenUotilan.

Zeeland Oyj:n hallitus valitsi 4.5.2011 kokouksessaan toimi
tusjohtajaksi Jari Tuovisen. 4.5.2011 saakka toimitusjohtajana 
toimi Merja AilamaMäkitalo. Yhtiön hallitus nimitti 6.6.2012 
Tuomas Airiston yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2012 alkaen.

Yhtiön johtoryhmän on muodostanut 4.5.2011 alkaen Jari 
Tuovinen (31.12.2011 saakka), Merja AilamaMäkitalo (28.6.2011 
saakka), Timo Muhonen, Pia Gran (31.12.2011 saakka), Tero 
Alén, Sirpa Alhava, Jukka Nortio (1.9.2011 saakka), Lassi 
Nummi, Arto Manninen (1.9.2011 saakka), Päivi Holmqvist 
(1.9.2011 alkaen), Helka Herlevi ja Kaisu Kaija sekä Tuomas 
Airisto (1.9.2011 alkaen).

Yhtiön johtoryhmässä ennen sulautumista 4.5.2011 ovat toi
mineet Merja AilamaMäkitalo, Merja Hirvisaari ja Päivi Helenius.

Selvitys Zeelandin hallintoperiaatteista on julkaistu yhtiön 
internetsivuilla www.zeeland.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet.

Ulkomaiset sivuliikkeet
Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

Hyväksytty Neuvonantaja
Yhtiön First North markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty 
neuvonantaja on Heiroth Capital Oy.

Tilintarkastaja
Zeeland Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana 
toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko 
Terho. 

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä
Zeeland Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että tilikauden tappio 1 074 439,51 euroa siirretään edellisten tili
kausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Zeeland tiedotti 10.2.2012 päättäneensä viivästyttää suunniteltu
jen operatiivisten yhtiöiden sulautumisten toimeenpanoa. Viiväs
tyksen aiheutti toimintojen uudelleenjärjestelyihin kuluva ennakoi
tua pidempi aika. Zeelandin tavoitteena on toteuttaa tytäryhtiösu
lautumiset vuoden 2012 aikana.

olla enintään 6 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,6 % 
yhtiön kaikista osakkeista yhdistymisen yhteydessä toteutetun 
suunnatun apporttiosakeannin toteuttamisen jälkeen. Omia osak
keita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallitus on 
valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista 
mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan.

Hallituksella on oikeus myös päättää suunnatusta omien 
osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tär
keiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden 
toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoi
tuksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava talou
dellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti aiemmat valtuudet peruuttaen hallituk
sen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai 
maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia 
tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan 
optiooikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityi
siä oikeuksia osakkeisiin siten, että valtuutuksen perusteella 
annettavien uusien tai luovutettavien osakkeiden ja optio tai mui
den osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella 
merkittävien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
30 000 000 uutta osaketta. Valtuutus antaa myös hallitukselle 
oikeuden päättää suunnatusta osakkeiden, optiooikeuksien tai 
muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta 
tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien 
rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, 
optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutukset olivat kokonaan käyttämättä 31.12.2011.

Markkinatakaus
Zeeland Oyj:n osakkeella on voimassaoleva markkinatakaus 
Nordea Pankki Suomi Oy:ltä.

Pääomalainat
Konsernin emoyhtiö on saanut vuoden 2011 lopussa eräiltä 
osakkeenomistajilta oman pääoman ehtoista lainaa yhteensä 239 
tuhatta euroa. Lainan ehdot on eritelty tarkemmin tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.

Lähipiirilainat ja -vastuut
Yhtiöllä on lyhytaikaista saamista merkittäviltä osakkeenomista
jilta yhteensä 41 tuhatta euroa. Saamisten ehdot on eritelty tar
kemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
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EUR 1.1.2011–31.12.2011 1.1.2010–31.12.2010

LIIKEVAIHTO 9 698 351,06 4 135 343,81

Liiketoiminnan muut tuotot 110 358,67 72 881,28

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 231 991,50 1 314 118,99

Varastojen muutos 89 263,61 148 112,37

Ulkopuoliset palvelut 1 110 786,91 139 247,08

Materiaalit ja palvelut yhteensä 2 432 042,02 1 601 478,44

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 109 708,18 1 050 066,06

Henkilösivukulut

Eläkekulut 678 690,80 169 054,73

Muut henkilösivukulut 137 163,33 58 899,40

Henkilöstökulut yhteensä 4 925 562,31 1 278 020,19

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot konserniliikearvosta 678 576,05 0,00

Suunnitelman mukaiset poistot 443 336,54 484 166,82

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 1 121 912,59 484 166,82

Liiketoiminnan muut kulut 3 181 304,83 1 424 537,39

Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta 520 185,61

LIIKEVOITTO (TAPPIO) 2 372 297,63 579 977,75

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko ja rahoitustuotot 107 532,51 14 235,26

Korkokulut ja muut rahoituskulut 470 826,69 97 102,70

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 363 294,18 82 867,44

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 735 591,81 662 845,19

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 2 735 591,81 662 845,19

Tuloverot 2 860,18 22 819,18

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -2 738 451,99 -685 664,37

Konsernituloslaskelma.
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EUR 31.12.2011 31.12.2010

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 182 893,18

Liikearvo 41 983,06 60 148,62

Konserniliikearvo 4 372 093,33

Muut pitkävaikutteiset menot 261 288,31 15 917,02

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 858 257,88 76 065,64

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 0,00 388 944,99

Koneet ja kalusto 449 437,14 469 867,55

Muut aineelliset hyödykkeet 3 199,83

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 959,00 81 688,10

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 470 595,97 940 500,64

Sijoitukset

Osuudet osakkuusyhtiöistä 830 405,37 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 45 628,96 0,00

Sijoitukset yhteensä 876 034,33 0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 204 888,18 1 016 566,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 128 615,27 146 663,31

Keskeneräiset työt 141 257,75

Valmiit tuotteet/tavarat 64 902,97 124 658,11

Ennakkomaksut vaihtoomaisuudesta 1 926,24 12 802,37

Vaihtoomaisuus yhteensä 336 702,23 284 123,79

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 104 525,13 672 201,02

Lainasaamiset 224 897,97 532,21

Muut saamiset 213 359,31 324,69

Siirtosaamiset 127 814,14 104 461,53

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 670 596,55 777 519,45

Rahat ja pankkisaamiset 290 926,28 125 625,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 298 225,06 1 187 268,50

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 503 113,24 2 203 834,78

Konsernitase.
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EUR 31.12.2011 31.12.2010

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 322 400,00 322 400,00

Muut rahastot 0,00 971 100,00

Sij, vapaan oman pääoman rahasto 5 037 462,00

Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) 1 454 773,29 772 058,65

Muuntoerot 0,00 2 949,73

Tilikauden voitto ( tappio ) 2 738 451,99 685 664,37

Oma pääoma yhteensä 1 166 636,72 161 273,29

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 166 636,72 161 273,29

Pakolliset varaukset

Varaukset 286 867,60 0,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pääomalaina 240 283,00 226 626,00

Lainat rahoituslaitoksilta 778 601,35 472 000,00

Muut pitkäaikainen 27 343,00

Osamaksuvelat 34 545,40 34 545,40

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 080 772,75 733 171,40

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 970 921,36 757 779,55

Ostovelat 1 734 126,38 523 491,15

Muut velat 2 849 813,47 88 098,88

Siirtovelat 1 413 974,96 262 567,09

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 968 836,17 1 631 936,67

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 049 608,92 2 365 108,07

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 503 113,24 2 203 834,78
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Konsernin muodostavat emoyhtiö Zeeland Oyj ja sen 100 %:sti 
omistamat Zeeland Group Oy tytäryhtiöineen, Eiri Kehys Oy Ab 
ja Eirikuva Nordic Ab (Ruotsi). Konsernitilinpäätös on laadittu kir
janpitolakia ja muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja ohjeita nou
dattaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätös on oikaistu vastaa
maan suomalaisia tilinpäätösperiaatteita. Konsernitilinpäätös on 
laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset 
liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. 

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen han
kintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineet
tomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan 
perusteella. 

Poistoajat ovat:
Liikearvo 10/3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta
Koneet ja kalusto 5 vuotta
Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet 3 vuotta

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle 
kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan 
hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihtoomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon 
FIFOperiaatteen ja alimman arvon mukaisesti.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen 
rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Liitetiedot konsernitilinpäätökseen.

Taseen liitetiedot

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Oman päoman muutokset

Osakepääoma 1.1. 322 400,00 322 400,00

Osakepääoman korotus/
vähennys 0,00 0,00

Osakepääoma 31.12. 322 400,00 322 400,00

Muut rahastot 1.1. 971 100,00 971 100,00

Siirto rahastoon/rahastosta 4 066 362,00 0,00

Muut rahastot 31.12. 5 037 462,00 971 100,00

Edellisten tilikausien voitto 
(tappio) 1 454 773,29 772 058,65

Muuntoerot 2 949,73

Tilikauden voitto (tappio) 2 738 451,99 685 664,37

Oma pääoma yhteensä 1 166 636,72 -161 273,29

Jakokelpoinen vapaa  
oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 5 037 462,00 971 100,00

Edellisten tilikausien voitto 
(tappio) 1 454 773,29 772 058,65

Muuntoerot 2 949,73

Tilikauden voitto/tappio 2 738 451,99 685 664,37

Jakokelpoinen vapaa  
oma pääoma yhteensä 844 236,72 -483 673,29

Osakelajit

Emoyhtiössä on 151.185.400 
osaketta. Jokainen osake 
tuottaa yhden äänen.

Saadut pääomalainat

Pääomalaina 240 283,00 226 626,00

Saadut pääomalainat 
yhteensä 240 283,00 226 626,00

Pääomalainan ehdot on esitetty 
pääomalainan saajan liitetietoina

Pakolliset varaukset

Osakkuusyhtiön takausvastuu 286 867,60 0,00
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Vakuudet ja vastuusitoumukset

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Velat, joiden vakuudeksi on 
pantattu yrityskiinnityksiä

Rahalaitoslainat 1 749 522,71 474 996,00

Osamaksuvelat 35 545,40 76 000,00

Shekkitililimiitti 450 000,00 450 000,00

Yhteensä 2 235 068,11 1 000 996,00

Velat, joiden vakuudeksi on 
annettu muuta omaisuutta

Osamaksuvelat 35 545,40 76 000,00

Yhteensä 35 545,40 76 000,00

Osamaksulla hankitun 
omaisuuden kirjanpitoarvo 178 185,85 237 581,13

Muut annetut vakuudet

Yrityskiinnitys 2 956 400,00 1 020 000,00

Pantatut pankkitilit 160 000,00 0,00

Muut vastuusitoumukset 
omasta puolesta annetut

Pankkitakaukset 133 920,00 183 920,00

Laskusaatavarahoitus 826 456,82 256 133,45

Vuokravastuu toimitilojen osalta 
31.12.2013 asti

Alkaneella tilikaudella 
maksettavat 86 400,00 86 400,00

Seuraavilla tilikausilla 
maksettavat 86 400,00 172 800,00

Yhteensä 172 800,00 259 200,00

Leasingsopimuksista 
maksettavat määrät

Alkaneella tilikaudella 
maksettavat 231 118,80 45 378,00

Seuraavilla tilikausilla 
maksettavat 425 867,36 82 083,17

Yhteensä 656 986,16 127 461,17

Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljelläole
vien vuokrien summalla. Vuokrattu kalusto on lunastettavissa 
vuokrakauden päätyttyä erikseen sovituin ehdoin.

Arvonlisäveron tarkistusvastuu
Emohtiön vuokratiloihin tehty perusparannustöitä vuonna 2010, 
jolloin perusparannusmenoista on tehty 100 % alvvähennys. 
Vuonna 2011 perusparannustöitä ole tehty.

Yhtiöllä on velvollisuus tarkistaa vähennyskelpoisen arvonlisä
veron määrää perusparannettujen ja tilojen osalta, mikäli kiinteis
töstä otetaan tiloja muuhun kuin arvonlisäverolliseen käyttöön. 
Tarkistuskausi on 10 kalenterivuotta perusparannuksen tai uudis
rakennuksen valmistumisesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan 
vähentämänsä veron takaisin valtiolle niiden vuosien osalta, jotka 
10 vuoden tarkistuskaudesta on vielä jäljellä. 

Vuonna 2010 valmistuneiden perusparannustöiden peruspa
rannusmenot olivat yhteensä 432 161,07 euroa. Näiden inves
tointien osalta arvonlisäveron tarkistusvastuu aikana 1.1.2012–
31.12.2019 on yhteensä 79 517,64 euroa.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Henkilöstön lukumäärä 
keskimäärin 103 35
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Emoyhtiön tuloslaskelma.

EUR 1.1.2011–31.12.2011 1.1.2010–31.12.2010

LIIKEVAIHTO 3 639 718,42 4 135 343,81

Liiketoiminnan muut tuotot 6 627,02 70 793,61

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 161 979,38 1 472 427,61

Varastojen muutos 66 393,12 122 436,83

Ulkopuoliset palvelut 191 073,60 222 022,72

Materiaalit ja palvelut yhteensä 1 419 446,10 1 816 887,16

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 998 660,62 940 169,26

Henkilösivukulut

Eläkekulut 160 668,13 156 860,13

Muut henkilösivukulut 44 361,46 45 436,62

Henkilöstökulut yhteensä 1 203 690,21 1 142 466,01

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 373 778,10 468 103,12

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 373 778,10 468 103,12

Liiketoiminnan muut kulut 1 584 882,42 1 361 191,99

LIIKEVOITTO ( TAPPIO) 935 451,39 582 510,86

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko ja rahoitustuotot 26 245,43 15 030,90

Korkokulut ja muut rahoituskulut 165 233,55 93 498,08

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 138 988,12 78 467,18

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 074 439,51 660 978,04

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TPSIIRT. JA VEROJA 1 074 439,51 660 978,04

TULOVEROT

Lähdeverot 0,00 21 100,00

Tuloverot 0,00 21 100,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO ) -1 074 439,51 -682 078,04
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Emoyhtiön tase.

EUR 31.12.2011 31.12.2010

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 0,00 53 760,60

Muut pitkävaikutteiset menot 268 996,90 15 917,02

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 268 996,90 69 677,62

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 0,00 388 944,99

Koneet ja kalusto 297 441,39 467 397,21

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 959,00 81 688,10

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 315 400,39 938 030,30

Sijoitukset

Tytäryritysten osakkeet 4 233 935,63 18 773,63

Sijoitukset yhteensä 4 233 935,63 18 773,63

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 818 332,92 1 026 481,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 79 104,70 85 742,68

Valmiit tuotteet/tavarat 64 902,97 124 658,11

Ennakkomaksut vaihtoomaisuudesta 1 926,24 4 561,37

Vaihtoomaisuus yhteensä 145 933,91 214 962,16

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 507 109,91 670 455,02

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 709,61 29 910,33

Lainasaamiset 0,00 532,21

Muut saamiset 1 443,98 324,47

Siirtosaamiset 27 129,83 101 824,27

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 540 393,33 803 046,30

Rahat ja pankkisaamiset 52 883,42 82 505,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 739 210,66 1 100 514,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 557 543,58 2 126 995,87
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EUR 31.12.2011 31.12.2010

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 322 400,00 322 400,00

Sij, vapaan oman pääoman rahasto 5 037 462,00 971 100,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 447 822,65 765 744,61

Tilikauden voitto (tappio) 1 074 439,51 682 078,04

Oma pääoma yhteensä 2 837 599,84 154 322,65

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 837 599,84 154 322,65

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pääomalaina 239 283,00 226 626,00

Lainat rahoituslaitoksilta 323 012,35 372 000,00

Muut pitkäaikainen 27 343,00 0,00

Osamaksuvelat 34 545,40 34 545,40

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 624 183,75 633 171,40

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 685 921,36 757 779,55

Ostovelat 650 013,45 580 995,41

Velat saman konsernin yrityksille 372 019,32 0,00

Muut velat 205 894,58 78 207,46

Siirtovelat 181 911,28 231 164,70

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 095 759,99 1 648 147,12

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 719 943,74 2 281 318,52

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 557 543,58 2 126 995,87
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Liitetiedot emoyhtiön tilinpäätökseen.

Zeeland Oyj (Eirikuva Digital Image Oy Ab) aloitti toimintansa 
vuonna 2006 ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 14.2.2006.

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen han
kintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineet
tomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan 
perusteella. 

Poistoajat ovat:
Liikearvo 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta
Koneet ja kalusto 5 vuotta
Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet 3 vuotta

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle 
kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan 
hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihtoomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon 
FIFOperiaatteen ja alimman arvon mukaisesti.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen 
rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Taseen liitetiedot

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Oman päoman muutokset

Osakepääoma 1.1. 322 400,00 322 400,00

Osakepääoman korotus/
vähennys 0,00 0,00

Osakepääoma 31.12. 322 400,00 322 400,00

Muut rahastot 1.1. 971 100,00 971 100,00

Rahaston korotus/vähennys 4 066 362,00 0,00

Muut rahastot 31.12. 5 037 462,00 971 100,00

Edellisten tilikausien voitto 
(tappio) 1 447 822,65 765 744,61

Tilikauden voitto (tappio) 1 074 439,51 682 078,04

Oma pääoma yhteensä 2 837 599,84 -154 322,65

Jakokelpoinen vapaa oma 
pääoma

Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 5 037 462,00 971 100,00

Edellisten tilikausien voitto 
(tappio) 1 447 822,65 765 744,61

Tilikauden voitto/tappio 1 074 439,51 682 078,04

Jakokelpoinen vapaa oma 
pääoma yhteensä 2 515 199,84 -476 722,65

OYL 14:2 § 2 mom. ”Jos osakepääomaa on alennettu tappion 
kattamiseksi, alentamisen rekisteröimisestä seuraavien kolmen 
vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa vain 
noudattaen 3–5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä”.

Osakelajit
Yhtiössä on 151 185 400 osaketta. Jokainen osake tuottaa 
yhden äänen.

Pääomalainat

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Pääomalaina 239 283,00 226 626,00

Pääomalainat 239 283,00 226 626,00
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Pääomalainan ehdot

1. Lainan määrä
Lainan määrä on vähintään 217  000,00 euroa ja enintään 
290 000,00 euroa. Laina merkitään taseeseen erillisenä eränä.

2. Laina-aika
Lainaaika alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2012.

3. Lainan takaisinmaksu
Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan (pääoma ja korko) 
eräpäivänä. Kertynyt ja erääntynyt korko maksetaan ennen 
erääntynyttä pääomaa. Lainanantajat saavat suorituksen aina pro 
rata suhteessa lainanantajien maksamattomien lainaosuuksien 
pääomiin nähden.

3.1 Takaisinmaksu ennen eräpäivää
Yhtiöllä on oikeus maksaa lainaosuuksien pääoma kertyneine 
korkoineen lainanantajille pro rata suhteessa milloin tahansa 
31.12.2011 jälkeen. Mikäli yhtiö järjestää osakeannin ennen erä
päivää, yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin lainanantajille 
suuntaamalla lainanantajille yhtiön uusia osakkeita. Mikäli yhtiö 
asetetaan selvitystilaan, laina erääntyy maksettavaksi 90 päivää 
sen jälkeen, kun selvitystilan alkaminen on merkitty kaupparekis
teriin.

4. Korko
Maksamattomalle pääomalle maksetaan kiinteää korko määräl
tään 10 % p.a. Korko kertyy kullakin korkojaksolla kertyneiden 
todellisten päivien mukaan, käyttäen jakana 360 päivästä vuotta 
(”todelliset/360”). Korko maksetaan lainan erääntynessä siten 
kuin määritelty kohdassa 3.

5. Alisteisuus ja maksurajoitukset
Lainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja 
konkurssissa vain kaikki muita velkoja huonommalla etuoikeu
della. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain 
siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääoma
lainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä 
tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen 
sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Maksurajoitukset, 
kun lainapääomaa tai korkoa on tarkoitus maksaa, arvioidaan 
perustuen viimeisimpään tilinpäätökseen ja mahdollisiin muutok
siin sen jälkeen. Maksurajoitukset vahvistetaan laaditussa laskel
massa ja varmennetaan yhtiön tilintarkastajan toimesta.

6. Vakuudet
Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta eikä yhtiö tai sen 
tytäryhteisö anna vakuutta pääoman ja koron maksamisesta.

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Saamiset konserniyhtiöiltä

Saamiset saman konsernin 
yhtiöiltä 4 709,61 29 910,33

Muut siirtosaamiset 0,00 795,86

Saamiset konserniyhtiöiltä 
yhteensä 4 709,61 30 706,19

Velat konserniyhtiöille

Ostovelat 239 170,73 69 069,18

Muut velat 132 848,59 0,00

Velat konserniyhtiöille 
yhteensä 372 019,32 69 069,18

Vakuudet ja vastuusitoumukset
31.12.2011 31.12.2010

Velat, joiden vakuudeksi on 
pantattu yrityskiinnityksiä

Rahoituslaitoslainat 447 703,00 474 996,00

Shekkitililimiitti 350 000,00 350 000,00

Yhteensä 797 703,00 824 996,00

Velat, joiden vakuudeksi on 
annettu muuta omaisuutta

Osamaksuvelat 34 545,40 76 000,00

Yhteensä 34 545,40 76 000,00

Osamaksulla hankitun 
omaisuuden kirjanpitoarvo 178 185,85 237 581,13

Muut annetut vakuudet

Yrityskiinnitys 920 000,00 920 000,00

Pantatut pankkitilit 40 000,00 0,00

Muut vastuusitoumukset 
omasta puolesta annetut

Pankkitakaukset 133 920,00 183 920,00

Laskusaatavarahoitus 189 015,26 256 133,45

Vuokravastuu toimitilojen osalta 
31.12.2013 asti

Alkaneella tilikaudella 
maksettavat 86 400,00 86 400,00

Seuraavilla tilikausilla 
maksettavat 86 400,00 172 800,00

Yhteensä 172 800,00 259 200,00

Maksetut vuokravakuudet 0,00 0,00
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EUR 31.12.2011 31.12.2010

Leasingsopimuksista 
maksettavat määrät

Alkaneella tilikaudella 
maksettavat 45 378,00 62 768,69

Seuraavilla tilikausilla 
maksettavat 82 083,17 137 041,34

Yhteensä 127 461,17 199 810,03

Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljelläole
vien vuokrien summalla. Vuokrattu kalusto on lunastettavissa 
vuokrakauden päätyttyä erikseen sovituin ehdoin.

Taseeseen sisältymättömät velat ja vastuut

Arvonlisäveron tarkistusvastuu
Emoyhtiön vuokratiloihin tehty perusparannustöitä vuonna 2010, 
jolloin perusparannusmenoista on tehty 100 % alvvähennys. 
Vuonna 2011 perusparannustöitä ole tehty.

Yhtiöllä on velvollisuus tarkistaa vähennyskelpoisen arvonlisä
veron määrää perusparannettujen ja tilojen osalta, mikäli kiinteis
töstä otetaan tiloja muuhun kuin arvonlisäverolliseen käyttöön. 
Tarkistuskausi on 10 kalenterivuotta perusparannuksen tai uudis
rakennuksen valmistumisesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan 
vähentämänsä veron takaisin valtiolle niiden vuosien osalta, jotka 
10 vuoden tarkistuskaudesta on vielä jäljellä. 

Vuonna 2010 valmistuneiden perusparannustöiden peruspa
rannusmenot olivat yhteensä 432 161,07 euroa. Näiden inves
tointien osalta arvonlisäveron tarkistusvastuu aikana 1.1.2012–
31.12.2019 on yhteensä 79 517,64 euroa.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

EUR 31.12.2011 31.12.2010

Henkilöstön lukumäärä 
keskimäärin 28 30
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Pysyvien vastaavien erittely
Muut  

pitkävaik. 
menot

Aineettomat hyödykkeet

EUR Liikearvo ATK-ohjelmat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2011 226 360,00 6 671,89 101 210,88 334 242,77

Lisäykset 0,00 9 600,00 388 944,99 398 544,99

Hankintameno 31.12.2011 226 360,00 16 271,89 490 155,87 732 787,76

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2011 172 599,40 2 028,99 89 936,76 264 565,15

Tilikauden poisto 53 760,60 4 897,90 140 567,21 199 225,71

Kertyneet poistot 31.12.2011 226 360,00 6 926,89 230 503,97 463 790,86

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 0,00 9 345,00 259 651,90 268 996,90

Kirjanpitoarvo 31.12.2010 53 760,60 4 642,90 11 274,12 69 677,62

Pysyvien vastaavien erittely

Aineettomat hyödykkeet
Ennakkom. ja 

keskener. 
hankinnatEUR

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto Kioskit Sijoitukset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2011 492 941,26 1 515 730,55 434 654,35 115 915,79 18 773,63 2 578 015,58

Lisäykset 388 944,99 5 663,07 0,00 477 832,25 4 215 162,00 4 309 712,33

Vähennykset 0,00 1 066,50 0,00 63 729,10 0,00 64 795,60

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 512 059,94 0,00 512 059,94

Hankintameno 31.12.2011 103 996,27 1 520 327,12 434 654,35 17 959,00 4 233 935,63 6 310 872,37

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2011 103 996,27 1 118 667,19 364 320,50 1 586 983,96

Tilikauden poisto 0,00 114 660,21 59 892,18 174 552,39

Kertyneet poistot 31.12.2011 103 996,27 1 233 327,40 424 212,68 1 761 536,35

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 0,00 286 999,72 10 441,67 17 959,00 4 233 935,63 4 549 336,02

Kirjanpitoarvo 31.12.2010 388 944,99 397 063,36 70 333,85 115 915,79 18 773,63 991 031,62

Vuokratilojen perusparannusmenot on ryhmitelty muihin pitkävaikuitteisiin menoihin 2011 ja rakennuksiin 2010.

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet Omistusosuus

Eiri Kehys Oy Ab 100 %

Eirikuva Nordic Ab 100 %

Zeeland Group 100 %
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Tuhatta euroa
1.1.–31.12.2011

Konserni
1.1.–31.12.2010

Konserni
1.1–31.12.2011

Emoyhtiö
1.1.–31.12.2010

Emoyhtiö

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketappio 2 372 580 935 583

Oikaisut liikevoittoon 1 093 487 455 390

Käyttöpääoman muutos 1 801 257 851 269

Rahoituserät 363 83 138 21

Verot 3 23 0 0

Liiketoiminnan rahavirta 159 58 233 55

 

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin 149 504 33 504

Yrityshankinta 1 743 0 149 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0 0

Investointien rahavirta 1 892 504 182 504

Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti 0 0 0 0

Uusemissio 0 0 0 0

Yrityshankinnan käyttöpääoma 1 377 0 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutokset 72 309 72 309

Pitkäaikaisten lainojen nostot 641 227 40 227

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 49 361 49 361

Rahoituksen rahavirta 1 897 175 81 175

Rahavirrat yhteensä 164 271 30 274

Rahavarojen muutos 164 271 30 274

Rahavarat 31.12.2010 126 397 83 356

Rahavarat 31.12.2011 290 126 53 83

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys 1 893 54 263 58

Vaihtoomaisuuden vähennys 53 134 69 114

Lyhytaikaisten velkojen lisäys 5 124 177 519 97

Yrityshankinta 1 377 0 0 0

Käyttöpääoman muutos 1 801 257 851 269

Rahoituslaskelma.
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
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Liite 3:  

Tilinpäätös 1.1.–31.12.2010
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Helsinki
Eteläinen Rautatiekatu 6
00100 Helsinki
Puh. 010 231 9000

Turku
Kaskenkatu 1
20700 Turku
Puh. 010 231 9001

info@zeeland.fi | www.zeeland.fi

Tallinna
Maakri 19/21 
10145 Tallinn
Puh. +372 5558 8723


