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PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ 

 
FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT  

HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta hankkeesta, joka päättyy hankkeen 

julkistamiseen pörssitiedotteena. Hankkeen raukeamisesta ei ilmoiteta Finanssivalvonnalle. Välittömästi 

pörssitiedotteen (hankkeen) julkistamisen jälkeen (yhteydessä) pörssitiedotteen julkistaja (tai se, jonka yhtiö on 

nimennyt vastuulliseksi) ilmoittaa alla olevat tiedot Finanssivalvonnalle suojatulla sähköpostilla 

https://securemail.bof.fi osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta:fi.   

Liikkeeseenlaskijan nimi:  Yhtiö X Oyj 

Tiedot ilmoituksen laatijasta: [nimi, asema yhtiössä, puhelinnumero, s-posti] 

Pörssitiedotteen 

julkistuspäivämäärä ja -

kellonaika:  

 

Pörssitiedotteen otsikko (lykätyn 

sisäpiirintiedon pääsisältö):  

 

Lykkäämispäätöksen päivämäärä 

ja kellonaika:  

 

Lykkäämispäätöksen tekijä(t):  [nimi, asema yhtiössä, puhelinnumero, s-posti] 

 

 

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ, nro X / Y / 2016 

X Oyj (”X”) noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja julkistaa mahdollisimman pian sisäpiirintiedon, joka koskee 

suoraan X:aa tai sen rahoitusvälinettä, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiirintiedon julkistamisen 

lykkäämisen edellytykset täyttyvät.  

X on tehnyt päätöksen hankerekisterin perustamisesta X olevan sisäpiirintiedon perusteella. Hankkeen yksilöintitiedot: 

Sisäpiirihankkeen projektinimi:  

Sisäpiirihankkeen pääsisältö:   

Sisäpiirintiedon syntyhetki (pvm,  

https://securemail.bof.fi/
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klo): 

Sisäpiirilistan perustamishetki 

(pvm, klo): 

 

Liikkeeseenlaskija voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat markkinoiden 

väärinkäyttöasetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät:  

1. välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut; ja  

2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja  

3. liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan sisäpiirintiedon säilymisen luottamuksellisena. 

Arvio ja selvitys sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisedellytysten täyttymisestä 

1. Vaarantaako sisäpiirintiedon välitön julkistaminen todennäköisesti X:n oikeutetut edut? 

□ Kyllä (Mikäli vastaus olisi ”ei”, päätöstä ei voida tehdä) 

□ tieto liittyy käynnissä oleviin yhtiötä koskeviin sisäpiirintiedoksi katsottaviin neuvotteluihin tai tietoon 

liittyvät seikat ovat sellaiset että tietojen julkistaminen todennäköisesti vaikuttaisi neuvottelujen tulokseen tai 

niiden normaaliin kulkuun (tarkempi kuvaus alla); 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

□ tieto liittyy siihen, että liikkeeseenlaskijan taloudelliseen elinkelpoisuuteen kohdistuu vakava ja välitön uhka, 

joka ei kuitenkaan anna aihetta maksukyvyttömyysmenettelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen, ja tietojen 

julkistaminen saattaisi vakavasti vaarantaa nykyisten ja potentiaalisten osakkeenomistajien edut haittaamalla 

sellaisten neuvottelujen loppuunsaattamista, joilla pyritään varmistamaan liikkeeseenlaskijan taloudellisen 

aseman vahvistuminen pitkällä aikavälillä (tarkempi kuvaus alla); 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________ 

□ tieto liittyy liikkeeseenlaskijan hallintoelimen tekemään päätöksen tai sopimukseen, joiden voimaantulo 

edellyttää liikkeeseenlaskijan muun elimen hyväksyntää, silloin kun liikkeeseenlaskijan organisaatiossa 
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edellytetään näiden elinten pitämistä erillään, ja tietojen julkistaminen ennen tämänkaltaista hyväksyntää ja tieto 

siitä, että hyväksyntää ei ole vielä saatu, todennäköisesti vaarantaisi tietojen asianmukaisen arvioinnin yleisön 

keskuudessa (tarkempi kuvaus alla). 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

□ tieto liittyy edistykseen tuotekehittelyssä, patenteissa tai muunlaisissa keksinnöissä ja liikkeeseenlaskijan 

edun mukaista on suojata edistystä ennen kuin asia julkistetaan (tarkempi kuvaus alla); 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

□ tieto liittyy liikkeeseenlaskijan päätökseen myydä tai ostaa huomattava omistusosuus toisessa 

liikkeeseenlaskijassa ja julkistamisen lykkäämättä jättäminen vaarantaisi suunnitellun transaktion (tarkempi 

kuvaus alla); 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

□ muu peruste, jonka vuoksi julkistaminen vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut. 

Selvitys muusta perusteesta: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

2. Johtaako julkistamisen lykkääminen todennäköisesti yleisöä harhaan? 

□ Ei  (Mikäli vastaus olisi ”kyllä”, päätöstä ei voida tehdä) 

□ tieto, jonka julkistaminen lykätään, ei eroa olennaisesti liikkeeseenlaskijan aikaisemmin julkaisemasta 

tiedosta; 
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□ tieto, jonka julkistaminen lykätään, ei ole nk. tulosvaroitus; 

□ tieto, jonka julkistaminen lykätään, ei eroa markkinoiden odotuksista asetelmassa, jossa markkinoiden 

odotukset perustuvat signaaleihin, jotka liikkeeseenlaskija on aikaisemmin antanut 

□ liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole mitään muuta sellaista seikkaa tai olosuhdetta, jonka johdosta 

julkistamisen lykkääminen todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan. 

Selvitys siitä, miksi julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi sijoittajia 

harhaan_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Pystyykö X takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena? 

□ Kyllä (Mikäli vastaus olisi ”ei”, päätöstä ei voida tehdä) Selvitys siitä, miten liikkeeseenlaskija huolehtii tiedon 

säilymisestä luottamuksellisena. Yleinen kuvaus liikkeeseenlaskijan sisäpiirihallinnosta on riittävä, ellei sitten ko. 

tapauksessa ole käytetty normaalista poikkeavaa menettelyä, jolloin tämä on kuvattava.  

□ Kyseinen tieto käsitellään X:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan mukaisena 

sisäpiirintietona. Sisäpiirintieto on säilytettävä luottamuksellisesti, eikä sisäpiirintietoa lähtökohtaisesti saa 

ilmaista toiselle. X myös tosiasiallisesti säilyttää tiedon luottamuksellisesti. X on jatkuvassa valmiudessa 

reagoida sitä koskeviin tietovuotoihin.  

Päätös sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä  

Edellä suoritettuun arvioon perustuen X päättää lykätä sisäpiirintiedon julkistamista 

toistaiseksi, arvioilta x.x. saakka, niin kauan kuin lykkäämisen edellytykset täyttyvät. 

Julkistamisen lykkäämisen päätyttyä X ilmoittaa Finanssivalvonnalle lykkäyksestä. Huom. 

Lykkäämispäätöksen yhteydessä pitää arvioida myös lykkäyksen kesto.  

Lykkäämispäätöksen tekopäivä ja 

kellonaika:  

 

Lykkäämispäätöksentekijän tekijä: Hallitus, tai hallituksen valtuuttamana CEO, CFO tai GC                 

Lykkäämispäätöksen tekijän 

allekirjoitus:   
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Lykkäämisen edellytysten päättyminen 

Lykkääminen voi päättyä joko hankkeen raukeamiseen tai sisäpiirintiedon julkistamiseen. 

Kun X on julkistanut sisäpiirintiedon, X ilmoittaa välittömästi Finanssivalvonnalle, että 

tiedon julkistamista oli lykätty (lykkäämispäätöksestä). Finanssivalvonnan 

nimenomaisesta pyynnöstä X selvittää Finanssivalvonnalle kirjallisesti, miten 

lykkäämisen edellytykset on täytetty eli toimittaa Finanssivalvonnalle 

lykkäämispäätöksen tekemisen yhteydessä dokumentoidut lykkäämisedellytykset sekä 

niiden mahdolliset päivitykset ja muut tiedot, jotka on lueteltu Finanssivalvonnan 

verkkosivuilla. Hankkeen rauetessa X ei julkista sisäpiirintietoa eikä ilmoita 

Finanssivalvonnalle lykkäämispäätöksestä. 

Lykkäämisen päättymisen syy:   

□   Sisäpiirintiedon julkistaminen. Sisäpiirintieto on julkistettu pörssitiedotteella: 

______[pvm & klo]____________ 

□ Hankkeen raukeaminen. Hanke on rauennut: ______[pvm & klo]____________ 

 

 


