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WULFF OSTAA MAVECOM PALVELUT OY:N JA TARJOAA NYT 
MYÖS CANON BUSINESS CENTER -PALVELUJA 
 
 
Työpaikkatuotteiden ammattilainen Wulff ostaa Mavecom Palvelut Oy:n. Kaupan myötä Wulffin asema alansa 
monipuolisimpana tuote- ja palveluntarjoajana vahvistuu: yhtiön valikoima kasvaa laadukkailla Canon Business 
Centerin tarjoamilla palveluilla. Mavecom myy ja tuottaa Canon Business Center tulostuspalveluja, 
tiedonhallintaratkaisuja, ICT-ulkoistuspalveluja sekä suurkuvatulostusta pääkaupunkiseudulla. Asiakkaat saavat 
Mavecomilta myös palvelujen nykyaikaiset ylläpito- ja etävalvontaratkaisut. 
 
Wulff-Yhtiöt Oyj on tänään 14.8.2018 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa tulostusratkaisuihin erikoistuneen 
Mavecom Palvelut Oy:n koko osakekannan. Mavecom Palvelut Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 2,3 miljoonaa 
euroa, käyttökate 0,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa, oma pääoma 0,1 miljoonaa euroa ja taseen 
loppusumma 0,7 miljoonaa euroa. Mavecom Palvelut Oy vastaa Canon Business Center -toiminnasta 
pääkaupunkiseudulla, jossa sillä on merkittävä määrä asiakkaita. Wulffin kasvustrategian mukainen yrityskauppa 
mahdollistaa erityisesti sopimusasiakaskonseptin kehittämisen kotimaisille asiakkaille ja on yhtiölle merkittävä 
kilpailuetu.  
 
Mavecomin osakekannan alustava kauppahinta on noin 1,5 miljoonaa euroa. Wulff-Yhtiöt Oyj toteutti 
yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella 300 000 kappaleen suunnatun osakeannin 
Mavecom Palvelut Oy:n omistajille. Osakeannin myötä Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden määrä kasvoi 6 607 628 
osakkeesta 6 907 628 osakkeeseen. Osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhtiön muiden 
osakkeiden kanssa arviolta 31.8.2018 mennessä. Kauppahinnasta noin 0,5 miljoonaa euroa maksettiin Wulff-Yhtiöt 
Oyj:n osakkeilla. Osakkeen merkintähinta vastaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 
(”Helsingin Pörssi”) määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia 1.5.-31.7.2018. Lopullinen 
osakkeiden lisäkauppahinta maksetaan käteisellä Mavecom Palvelut Oy:n liiketoiminnan 2018-2022 
kannattavuuden perusteella. Maksamaton osuus arvioidusta lisäkauppahinnasta esitetään korottomissa veloissa. 
 
Vuonna 2012 perustettu Mavecom työllistää 12 tulostuspalvelujen asiantuntijaa pääkaupunkiseudulla. Yhtiö jatkaa 
toimintaansa Wulff-konsernissa itsenäisenä yksikkönä. Toimintaan haetaan synergiaetuja mm. yhteisillä 
kehitysprojekteilla mm. järjestelmiin ja esimerkiksi logistiikkaan liittyen. ”On hienoa kasvattaa Wulffin tarjontaa 
uusilla palveluilla ja saada yhtiöön lisää hyviä myynti-ihmisiä. Asiakkaamme ovat toivoneet meiltä tulostuspalveluja 
ja Canon-laatu ja -tuotteet ovat hieno tapa vastata toiveisiin”, tiivistää Wulffin konsernijohtaja Heikki Vienola syitä 
yrityskauppaan.  
 
Wulff palvelee vuosittain yli 100 000 asiakasta Pohjoismaissa. Yrityskauppa parantaa Wulffin mahdollisuuksia 
palvella monipuolisemmin erityisesti sen pääkaupunkiseudun asiakkaita Suomessa. Wulffin vertailukelpoista 
liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. 
Konsernin strategiaa on uudistettu vuonna 2018 ja se panostaa vahvasti kehitykseen ja kasvuun. Liikevaihtotavoite 
vuodelle 2020 on 80 miljoonaa euroa. Orgaanisen kasvun lisäksi liikevaihdon kasvua tavoitellaan strategiaan 
sopivilla yrityskaupoilla.  
 
 
Lisätietoja: 
konsernijohtaja Heikki Vienola 
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110 
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi  
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.wulffyhtiot.fi  
 
Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat 
työympäristöt ja teemme työpaikan sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, 
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miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -
ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja 
siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia 
tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Uutta: Canon Business 
Center tulostus- ja suurkuvatulostus, tiedonhallinta- sekä ICT-ulkoistusratkaisut yritysasiakkaille 
pääkaupunkiseudulla. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu 
palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.  
 
 
 


