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Yleistä
Nixu Oyj:n (”Nixu” tai ”Yhtiö”) osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki
Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) päälistalla.
Tässä Nixun tiedonantopolitiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden
mukaisesti Nixu viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Tämä politiikka
tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa.

1.2

Tiedonantovelvollisuus ja viestinnän yleiset periaatteet
1.2.1 Tavoitteet
Nixun tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja
viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Nixun osakkeiden arvon
määrittämiseksi. Nixun viestinnän päätavoitteena on siten antaa oikea-aikaisesti oikeaa,
riittävää ja olennaista tietoa Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta,
tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta.

1.2.2 Periaatteet
Nixu noudattaa tiedottamisessaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsingin sääntöjä
ja ohjeita, Finanssivalvonnan ohjeita sekä Suomen arvopaperimarkkinayhdistyksen
hallinnointikoodia. Nixun viestintä perustuu tosiasioihin: viestinnässä annetaan
totuudenmukainen kuva Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista
ja taloudellisesta suorituskyvystä.
Viestinnän yleisinä periaatteina ovat läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja
aktiivisuus. Nixu viestii johdonmukaisesti myönteisistä ja kielteisistä asioista
samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen.
Tietojen antamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:
a. Tiedot julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä.
b. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti Nixu julkaisee mahdollisimman pian
pörssitiedotteella kaiken sellaisen sisäpiiritiedon, joka koskee suoraan Nixua ellei
päätöstä sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ole tehty kohdan 2.3 mukaan.
c. Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on
mahdollista arvioida niiden vaikutusta Yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen
sekä Yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden hintaan.
d. Kaikki sidosryhmät saavat rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti olennaisesti
vaikuttavat tiedot samanaikaisesti pörssitiedotteella säänneltyjä tiedonantokanavia
pitkin.
e. Kaikki tiedotteet julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.nixu.com/fi.
f.
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1.2.3 Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen
MAR velvoittaa liikkeeseenlaskijaa julkistamaan suoraan liikkeeseenlaskijaa koskevan
sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti
myös valmisteilla oleviin päätöksiin. Sisäpiiritieto tulee julkistaa pörssitiedotteella niin, että
yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti,
asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Yhtiö voi omalla vastuullaan lykätä tiedon julkistamista
vain, mikäli välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut ja
lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan sekä jos lisäksi pystytään
takaamaan kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena.
Nixulla on käytössään sisäiset menettelytavat sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen
sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Nixu huolehtii
lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tieto
välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Nixu huolehtii myös lykkäämispäätöksen
ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla sekä
päivittämisestä, mikäli lykkäämisen edellytyksissä tapahtuu muutoksia.
Hallituksen valtuuttamana Nixun toimitusjohtaja seuraa, arvioi ja tekee päätökset
sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä.
Nixun arvioidessa milloin on kyse sisäpiiritiedosta, Yhtiö ottaa huomioon päätöksen, seikan
tai olosuhteen oletettavissa olevan laajuuden tai tärkeyden verrattuna Yhtiön toimintaan
kokonaisuudessaan, tiedon merkityksellisyyden Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan ja muut
markkinamuuttujat, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön rahoitusvälineen hintaan.
Välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen Yhtiö toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon
julkistamisen lykkäämisestä. Selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä
toimitetaan lisäksi pyydettäessä Finanssivalvonnalle.

1.2.4 Huhut, tietovuodot ja markkina-arviot
Nixu ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja. Mikäli Yhtiön tietoon on
kuitenkin tullut, että sen rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti huomattavasti vaikuttavia
tietoja on vuotanut Yhtiöstä, Nixu julkistaa asiasta pörssitiedotteen. Yhtiö voi myös muussa
tapauksessa harkita tiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon ja
edistääkseen luotettavaa rahoitusvälineiden hinnanmuodostusta, mikäli huhulla on
huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen arvoon.
Nixu ei korjaa analyytikkoennusteita tai kommentoi Yhtiön arvostusta tai osakkeen
hintakehitystä. Mikäli markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi Yhtiön
antamista arvioista, Nixu kiinnittää erityistä huomiota viestintänsä täsmällisyyteen.

1.2.5 Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet
Nixun tavoitteena on tehokas yhteydenpito Yhtiön ja pääomamarkkinoiden eri osapuolien
välillä. Pääomamarkkinoille suunnatun viestinnän tavoitteena on varmistaa, että
markkinoilla on oikea-aikaisesti olennaista tietoa Yhtiöstä ja sen osakkeista Yhtiön
osakkeiden arvon määrittämiseksi.
Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Nixun tavoitteena on vastata ilman aiheetonta viivytystä
osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden rutiiniluonteisiin
kyselyihin.
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Nixun johto tapaa myös säännöllisesti sijoittajia ja osakeanalyytikkoja road show tilaisuuksissa ja tapaamisissa, joissa esitellään Yhtiötä, liiketoimintaa, strategiaa ja
taloudellisia tuloksia.
Lausunnonantaja Nixua koskevissa asioissa on ensisijaisesti Yhtiön toimitusjohtaja tai
hänen ollessaan estynyt Yhtiön talousjohtaja. Toimitusjohtajan pyynnöstä
sijoittajatilaisuuksiin ja tapaamisiin voi osallistua myös muita Nixun edustajia. Muut henkilöt
voivat antaa lausuntoja Nixua koskevissa asioissa ainoastaan toimitusjohtajan
valtuuttamina.
Tiedot, joita Nixun johto antaa sijoittajille ja analyytikoille suunnatuissa tapaamisissa ja
yritysesityksissä sekä tiedotusvälineille, rajoittuvat seikkoihin, jotka on jo julkaistu tai jotka
ovat yleisesti tiedossa markkinoilla.

1.2.6 Taloudellisen tiedon julkistus
Nixu julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun
mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät pyritään julkaisemaan ennen edellisen
tilikauden päättymistä. Taloudelliset tiedot ja tunnusluvut julkaistaan konsernitasolla.
Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja
kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot ja toimitusjohtajan katsauksen.
Nixu julkaisee internetsivuillaan myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä
palkka- ja palkkioselvityksen. Myös muut hallinnointikoodin edellyttämät sisällöt ovat
saatavilla Yhtiön internetsivuilla.

1.2.7 Hiljainen jakso
Nixu noudattaa viestinnässään hiljaisen jakson periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Nixun
hiljainen jakso alkaa aina vähintään 30 vuorokautta ennen tilinpäätöksen,
puolivuotiskatsauksen sekä kaksi kertaa vuodessa julkaistavien vuosineljännesten (Q1 ja
Q3) liikevaihtotietojen julkistusta. Hiljaisen jakson aikana Nixu ei kommentoi yhtiön
taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Hiljaisen jakson aikana Nixun
johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa Yhtiön
taloudellista tilannetta tai näkemyksiä koskeviin asioihin. Yhtiö voi kuitenkin vastata
kysymyksiin liittyen sinä aikana tiedotettuihin liiketoiminnan tapahtumiin. Hiljaiset jaksot ovat
nähtävillä Nixun verkkosivujen Sijoittajakalenterissa.

1.2.8 Tulevaisuudennäkymät
Nixu julkaisee vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä Yhtiön
tulevaisuudennäkymistä. Näkymät julkaistaan viimeistään tilinpäätöstiedotteessa. Esitetyt
näkymät perustuvat Yhtiön johdon kulloiseenkin näkemykseen Yhtiön kehityksestä.
Näkymistä tiedotetaan tilinpäätöstiedotteessa ja puolivuotiskatsauksessa, ja ne julkaistaan
lisäksi vuosikertomuksessa ja Yhtiön verkkosivuilla.

1.2.9 Tulosvaroitus
Nixu antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli Yhtiö arvioi sen ennakoidun
tuloksen, taloudellisen aseman tai tulevaisuuden näkymien merkittävästi heikentyneen tai
parantuneen ja muutoksella voi olla huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.
Tulosvaroituksen tarpeen arvioi ja päättää Nixun hallitus Yhtiön toimitusjohtajan esityksestä.
Tulosvaroituksesta julkaistaan aina pörssitiedote.
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1.2.10 Kriisitilanteet
Kriisitilanteen varalta Nixulla on erillinen kriisiviestintäsuunnitelma. Kriisin sattuessa Yhtiön
toimitusjohtaja tai hänen ollessaan estynyt hallitus kokoaa, kriisin laajuudesta ja luonteesta
riippuen, kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja siihen liittyvää tiedotusta. Nixu pyrkii
varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden sidosryhmien tavoitettavissa
myös kriisitilanteissa.

1.2.11 Yhtiökokoukset
Talousjohtaja vastaa Nixun yhtiökokousten järjestämisestä ja hallituksen puheenjohtaja
yhtiökokousten sisällöstä. Yhtiön viestintätoimintovastaa kokoukseen liittyvien tiedotteiden
laatimisesta ja jakelusta.

1.3

Roolit ja vastuut
Nixussa sijoittajasuhteet ja Nixun tiedottamiseen soveltuvien säännösten noudattaminen
ovat toimitusjohtajan ja Yhtiön hallituksen vastuulla.
Päätökset Yhtiön taloudellisten raporttien mahdollisten tulosvaroitusten ja muiden
säännösten edellyttämien pörssitiedotteiden julkistamisesta tekee Yhtiön hallitus.
Tiedotteiden hyväksymisestä vastuulliset tahot on esitetty alla jaksossa 4.
Ainoastaan Nixun toimitusjohtajalla ja hänen ollessaan estynyt talousjohtajalla on oikeus
antaa julkisia lausuntoja Yhtiötä koskevista tiedoista. Muut henkilöt voivat antaa lausuntoja
ainoastaan toimitusjohtajan valtuuttamina.
Nixun tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Operatiivinen
vastuu Nixun tiedonantopolitiikan käytännön toteuttamisesta on Yhtiön viestintätoiminnolla,
johon kuuluvat Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä viestintäasiantuntija.
Viestintäasiantuntija antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön
toimeenpanosta, kuten julkistettavien sekä Yhtiön verkkosivuille asetettavien tietojen
tuottamisesta.
Viestintäasiantuntija
valmistelee
ja
koordinoi
myös
kaikki
osakkeenomistajille, sijoittajille ja analyytikoille suunnatut tilaisuudet ja esitykset.

1.4

Nixun julkaisemat tiedotteet
Nixun julkaisemat
lehdistötiedotteet.

tiedotteet

on

jaettu

kahteen

luokkaan:

pörssitiedotteet

ja

1.4.1 Pörssitiedotteet
Nixu julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella tietoja sellaisista Yhtiön toimintaa
koskevista asioista, toimista ja tapahtumista, joilla arvioidaan todennäköisesti olevan
huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan sekä muut voimassa olevan
sääntelyn ja Nasdaq Helsingin pörssin sääntöjen perusteella tiedotettavat asiat. Yhtiö itse
arvioi, onko tiedolla todennäköisesti huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.
Yhtiö punnitsee kuhunkin yksittäistapaukseen liittyviä seikkoja ja olosuhteita sen valossa,
käyttäisikö järkevästi toimiva sijoittaja tietoa todennäköisesti sijoituspäätöksensä
perusteena.
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Arvioinnissaan Yhtiö ottaa huomioon muun muassa seuraavan kaltaisia seikkoja:
•

päätöksen, seikan tai olosuhteen oletettavissa oleva laajuus tai tärkeys suhteessa
Yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan

•

tiedon merkityksellisyys Yhtiön
vaikuttavien tekijöiden kannalta

rahoitusvälineiden

hintaan

keskeisimmin

Julkistettavia seikkoja ovat mm:
•

puolivuotiskatsaus ja tilinpäätöstiedote

•

liikevaihtotiedot sekä toimitusjohtajan katsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta
vuosineljännekseltä

•

strategiamuutokset

•

merkittävät muutokset Yhtiön taloudellisissa ja yleisissä tulevaisuudennäkymissä

•

merkittävät tilaukset ja sopimukset

•

merkittävät yrityskaupat, yritysmyynnit ja yhteisyritysten perustamiset

•

merkittävät investoinnit

•

muutokset Yhtiön hallituksen kokoonpanossa sekä toimitusjohtajan sekä
talousjohtajan vaihdokset

•

tilintarkastajien vaihtuminen

•

taloudellisen suorituskykyyn merkittävästi vaikuttavat tilanteet

•

johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriin kuuluvien liiketoimet Yhtiön rahoitusvälineillä

•

arvopaperimarkkinalain
(liputusilmoitukset)

•

sekä muut kulloinkin voimassa olevien Nasdaq Helsingin pörssin sääntöjen
mukaiset asiat

mukaiset

ilmoitukset

osakeomistusten

muutoksista

Nixun toimitusjohtaja (tai toimitusjohtajan ollessa estynyt Nixun talousjohtaja) tarkastaa ja
hyväksyy pörssitiedotteet ennen niiden julkistamista.
Pörssitiedotteet toimitetaan viipymättä Nasdaq Helsingille sekä keskeisille tiedotusvälineille
ja ne julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.

1.4.2 Lehdistötiedotteet
Nixu voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa koskevia tapahtumia.
Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, mutta
jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten Yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.
Lehdistötiedotteiden julkistamisesta vastaa Yhtiön viestintätoiminto yhdessä kyseisestä
toiminnosta vastaavan henkilön ja toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtaja hyväksyy
lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.
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Kieli ja kanavat
Nixun virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkaistaan suomen ja
englannin kielellä.
Kaikki olennaiset Nixua koskevat tiedot julkistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n kautta keskeisille
tiedotusvälineille sekä Yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi kaikki yhtiön julkaisemat tiedotteet
jaetaan lehdistölle, sijoittajille sekä analyytikoille sähköpostitse, mikäli he ovat niin toivoneet.
Tiedotteiden jakelulistalle voi rekisteröityä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:
www.nixu.com/fi/sijoittajat.
Nixun verkkosivut ovat tärkein Yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen
viestintäkanava. Yhtiön julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla heti
julkistamisen jälkeen yhtiön internetsivuilla. Varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät saavat
tietoa samanaikaisesti, Nixu julkaisee myös mahdollisissa tulostiedotustilaisuuksissa tai
analyytikkokonferensseissa käytetyn materiaalin verkkosivuillaan mahdollisimman
samanaikaisesti tilaisuuksien kanssa.

1.6

Sisäpiiri
Sisäpiiriä koskevissa asioissa Nixu noudattaa sovellettavaa sääntelyä pörssin
päälistayhtiöiltä edellytettävällä tavalla ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Nixun omaa
sisäpiiriohjetta.
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