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HALLITUKSEN EHDOTUKSET ZEELAND OYJ:N 17.12.2014 
KOKOONTUVALLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE  
 
 
Zeeland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus tekee Yhtiön ylimääräiselle 
yhtiökokoukselle, joka pidetään 17.12.2014 klo 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa 
osoitteessa Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, seuraavat ehdotukset: 
 
1. Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 17.12.2014 Yhtiön 
osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi omia osakkeita luovuttaen ja omia 
osakkeita lunastaen (Yhtiökokouskutsun mukainen yhtiökokouksessa 
käsiteltävä asia nro 8) 
 
Yhtiön hallitus ehdottaa 17.12.2014 kokoontuvalle Yhtiön ylimääräiselle yhtiöko-
koukselle, että Yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta 
tässä kuvatulla tavalla omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden 
lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien 
toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) 
Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden 
kokonaismäärä on 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden 
kokonaismäärä olisi 956.724 kpl. 
 
Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen 
arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten pa-
rantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Hallitus 
katsoo siten, että ehdotettavaan osakkeiden lukumäärän vähentämiseen on Yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan. 
 
Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen ehdotetaan toteutettavaksi siten, että 
Yhtiö luovuttaa 19.12.2014 (jäljempänä "Järjestelypäivä") jokaiselle Yhtiön 
osakkeenomistajalle Yhtiön omia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että kaikkien 
Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti 
on jaollinen luvulla 218. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on 
enintään 217 osaketta kerrottuna Yhtiön osakkeenomistajien Yhtiön osakkeita 
säilyttävien arvo-osuustilien lukumäärällä Järjestelypäivänä. Yhtiön osakkeenomistajien 
lukumäärä per 31.10.2014 oli 298 (kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan). 
  
Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö 
lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajalta Järjestelypäivänä vastikkeetta 
osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 218/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 
218 osaketta kohden lunastetaan 217 osaketta. 
 
Yhtiön osakkeenomistaja Jari Tuovinen on sitoutunut luovuttamaan Yhtiölle 
vastikkeetta sen määrän osakkeita, jotka tarvitaan edellä kuvatun omien osakkeiden 
luovuttamisen toteuttamiseen edellyttäen, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän 
vähentämisen toteuttamiseksi Yhtiö luovuttaa osakkeet Yhtiön osakkeenomistajille 
vastikkeetta ja että Yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajalta sen osakkeita 
lunastussuhteen 1/218 mukaisesti. 
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Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamisen yhteydessä lunastetut 
Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä Yhtiön hallituksen 
päätöksellä. 
 
Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä 
First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.12.2014 eli 
Järjestelypäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyy 
kaupparekisterissä arviolta 22.12.2014. Kaupankäynti Yhtiön uudella 
kokonaisosakemäärällä First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 22.12.2014. 
Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti First North Finland -markkinapaikalla 
keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi 
kaupankäyntijärjestelmässä Järjestelypäivän jälkeen. 
 
Jos hallituksen ehdotus Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi hyväksytään, 
Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua 
valtuutusta omien osakkeiden hankinnasta muutetaan osakemäärän osalta siten, että 
valtuutus koskee enintään 88.712 osaketta, mikä vastaa enintään noin 9,27 prosenttia 
Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun edellä tarkoitettu Yhtiön osakkeiden 
lukumäärän vähentäminen on täytäntöönpantu. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa 
muuttumattomana. 
 
Jos hallituksen ehdotus Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi hyväksytään, 
Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua 
valtuutusta päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta, josta on käytetty 15.172.178 osaketta, muutetaan 
osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 550.458 osaketta ja että 
valtuutusta on siten jäljellä enintään 480.860 osaketta. Muilta osin valtuutus pysyy 
voimassa muuttumattomana. 
 
Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40,93 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 
niiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa esitystä. 
 
 

 


