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1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja 

ääntenlaskun valvojien 
valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden 
toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja 
ääniluettelon vahvistaminen 

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, 
konsernitilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen 
 

1. Öppnande av stämman 
2. Konstituering av stämman 
3. Val av protokolljusterare och 

övervakare av rösträkningen 
4. Konstaterande av stämmans 

laglighet  
5. Konstaterande av närvaro vid 

stämman och fastställande av 
röstlängden 

6. Framläggande av bokslut, 
koncernbokslut, 
verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse för år 
2012 
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TECNOTREEN STRATEGIA 
JA TILINPÄÄTÖS 2012 
 
TECNOTREE STRATEGI 
OCH BOKSLUT 2012 

Kaj Hagros 
President & CEO 
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Missio 

Tecnotree auttaa teleoperaattoreita  
kehittämään liiketoimintaansa kohti  

digitaalisten palveluiden markkinapaikkoja 
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Ratkaisut 

Toimitamme operaattoreille 
maailmanlaajuisesti 
IT-ratkaisuja 
palveluiden, asiakkaiden ja 
laskutuksen hallintaan 
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Muutos 

2009 
53.3 MEUR 

2012 
73.4MEUR 
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puhepostijärjestelmät 

viestintäjärjestelmät 

lisäarvopalvelut 

veloitusjärjestelmät 

laskutusjärjestelmät 



Kehityskohteet 

Asiakkuuksien hallinta 

Tarjoamien paketointi 



Strategia, 2012  

Toimeenpano 

 Panostus tuotekehitykseen 
 aloitettu yhteisen ratkaisualustan kehitys  
 tavoitteena vähentää asiakasräätälöinnin 

tarvetta ja kasvattaa 
projektiliiketoiminnan kannattavuutta 
sekä skaalautuvuutta 

 käynnissä kiinnostavia, merkittäviä ja 
vaativia asiakasprojekteja Latinalaisessa 
Amerikassa ja Afrikassa 

 Asiakaskunnan laajennus 
 kolme täysin uutta operaattoriasiakasta  
 asiakassuhteita vahvistettu América Móvil 

ja MTN ryhmien kanssa  

 Liiketoiminnan muutos 
 ennätyskorkea tilauskanta  
 kiihtyvä liikevaihdon kasvu 
 käyttöpääoman optimointihanke 
 sitoutunut henkilökunta 

Saavutuksia 

 24.4, 24 miljoonan dollarin yhtenäinen veloitusjärjestelmä 
Latinalaiseen Amerikkaan 

 8.5, puhepalvelujärjestelmä Itä-Eurooppaan 
 5.6, yhtenäinen neuvottelupalvelu Vodacomille Etelä-

Afrikkaan 
 6.6, yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä Afrikkaan 
 7.6, puhepostipalvelu Tangolle Luxemburgiin 
 18.6, puhepalvelujärjestelmä DNAlle 
 2.7, yhtenäinen asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmä 

NetOnelle Zimbabween 
 5.7, 10,4 miljoonan dollarin ulkoistuspalvelukauppa 

Latinalaiseen Amerikkaan 
 14.8, laskutus- ja itsepalvelujärjestelmän päivitys Afrikkaan 
 27.8, asiakkuuksien hallintajärjestelmä Eurooppaan 
 6.9, 14,6 miljoonan dollarin veloitus, viestintä ja 

puhepostipalveluiden laajennus Latinalaiseen Amerikkaan 
 12.9, puhepostipalvelu Digitelille Venezuelaan 
 27.9, ulkoistuspalvelutarjoaman laajennus Lähi-itään 
 16.11, 5,4 miljoonan dollarin veloitusjärjestelmän laajennus  

Latinalaiseen Amerikkaan 
 10.12, 1,9 miljoonan dollarin veloitusjärjestelmän laajennus 

Costa Ricaan, Latinalaiseen Amerikkaan 
 27.12, 4,6 miljoonan dollarin uusi puhepostikauppa Afrikkaan 
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2012: Kasvun vuosi 
2012: Tillväxtens år 

 Liikevaihto oli 73,4 M€ (62,3 M€ vuonna 2011) 

 Tilauskanta oli vuoden lopussa 54,2 M€ (40,4 M€) 

 Tilauksia saatiin 87,3 M€ (88,5 M€) 

 Oikaistu liiketulos oli -4,9 M€ (-1,7 M€) 

 Vuoden varsinaisen toiminnan liiketulos oli -1,0 M€ (2,7 M€) 

 Oikaistu liiketulos sisälsi 3,9 M€ saatavien alaskirjauksia (4,4 M€) 

 Rahavirta investointien jälkeen oli -0,8 M€ (-18,1 M€) 

 Rahavarat olivat 11,3 M€ (6,7 M€) 
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Keskeiset taloudelliset tiedot 
Finansiell översikt 

M€ 2012 2011 

Liikevaihto 73.4 62.3 

Oikaistu liiketulos ilman alaskirjauksia * -1.0 2.7 

Oikaistu liiketulos 
(Liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja 
kertaluonteisia kuluja) 

-4.9 -1.7 

Liiketulos -12.4 -11.1 

Tilikauden tulos -17.0 -15.6 

Saadut tilaukset 87.2 88.5 

Rahavirta investointien jälkeen -0.8 -18.1 

Nettokassavirta 4.8 -9.8 

Rahavarat 11.3 6.7 

Omavaraisuusaste 42.2 50.7 

Nettovelkaantumisaste 47.5 43.1 

25.3.2013 

* Alaskirjauksista 2.5 M€ vuonna 2012 and 4.4 M€ vuonna 2011 M€ liittyi  saataviin Libyan  valtion omistamalta asiakkaalta 
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Tuloslaskelma              Resultaträkning 
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M€ 2012 2011 

Liikevaihto 73.4 62.3 

Liiketoiminnan muut tuotot 0.1 0.2 

Toiminnan kulut -69.6 -59.8 

Liiketulos vuoden varsinaisesta toiminnasta -1.0 2.7 

Saatavien arvonalentuminen -3.9 -4.4 

Oikaistu liiketulos -4.9 -1.7 

Tuotekehitysaktivointien nettovaikutus -5.4 -7.0 

Kertaluonteiset kulut -2.1 -2.4 

Liiketulos -12.4 -11.1 

Rahoitustuotot ja -kulut -1.3 1.2 

Tuloverot -3.3 -5.6 

Tilikauden tulos  -17.0 -15.6 

Muut kuin tavanomaiset kulut 

Saatavien arvonalentuminen -3.9 -4.4 

Tuotekehitysaktivointien nettovaikutus -5.4 -7.0 

Kertaluonteiset kulut -2.1 -2.4 

Yhteensä -11.4 -15.3 
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Liikevaihto alueittain 
Omsättning per region 
AMERIKKA 52%(38%), EUROOPPA 9%(13%), MEA 34%(43%), APAC 5% (6%) 
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Amerikka Eurooppa MEA APAC

2011 23,3 7,9 27,0 4,0

2012 38,5 6,7 24,9 3,3
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Näkymät vuodelle 2013 
Utsikter för 2013 

 Yhtiön tilauskanta oli vuoden 2012 lopussa 54,2 M€, mikä antaa hyvät 
lähtökohdat vuodelle 2013. 

 

 Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä 
vuodesta. 

 

 Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.  
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Agenda 2/3 

7. Tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton 
käyttäminen ja osingonmaksusta 
päättäminen 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen 
hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista 
päättäminen 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä 
päättäminen 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

7. Fastställande av bokslutet och 
koncernbokslutet 

8. Beslut om disposition av den 
vinst som balansräkningen 
utvisar och dividendutdelning 

9. Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 

10. Beslut om styrelseledamöternas 
arvoden 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter 

12. Val av styrelseledamöter 
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Agenda 3/3 

13. Tilintarkastajan palkkiosta 
päättäminen 

14. Tilintarkastajan valitseminen  

15. Hallituksen valtuuttaminen 
päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta 

16. Hallituksen valtuuttaminen 
päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta 

17. Kokouksen päättäminen 

 

13. Beslut om revisorns arvode 

14. Val av revisor 

15. Bemyndigande av styrelsen att 
besluta om förvärv av egna aktier 

16. Bemyndigande av styrelsen att 
besluta om aktieemission samt om 
emission av optionsrätter och andra 
särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier 

17. Avslutande av stämman  
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15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta 
15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna 
aktier 
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 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 
12.262.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: 

  
 Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien 

omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä 
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 

  
 Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen 

tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, 
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, 
tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.  

  
 Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä hankkimisvaltuutus on 

voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien 

Yhtiökokous 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 
16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om 
emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier 

 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 60.000.000 uuden osakkeen 
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. 

  

 Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään 
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön 
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. 

  

 Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä 
yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. 

  

 Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka 
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden 
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

  

 Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. 

  

 Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa 
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
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Kokouksen päättäminen 
Avslutande av stämman 

Yhtiökokous 2013 
Bolagsstämma 2013 

Kiitos 
Tack 
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