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ENEDO OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA  

Enedo Oyj:n (”Enedo” tai ”Yhtiö”) tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiseen 

ja ulkoiseen viestintään sekä sijoittajasuhteisiin liittyvät keskeiset periaatteet ja toimintatavat, 

joita Enedo noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan.  

Enedon osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Enedo noudattaa viestinnässään Euroopan 

unionin ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Finanssivalvonnan (FIVA) 

ohjeita, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä muita pörssiyhtiöitä koskevia sääntöjä.  

Hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 27.2.2020, ja se on nähtävänä Yhtiön 

verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi. Tiedonantopolitiikkaa tarkastetaan vuosittain ja sitä 

päivitetään tarvittaessa. 

 

Viestinnän periaatteet ja tavoitteet 

Enedo on sitoutunut viestimään avoimesti ja aktiivisesti kaikkien osapuolien kanssa huolimatta 

siitä, onko tieto Yhtiön kannalta myönteistä tai kielteistä. Yhtiö toimii kaikissa 

viestintätilanteissa läpinäkyvällä, johdonmukaisella, uskottavalla ja ennakoivalla tavalla. 

Enedon viestintä perustuu tosiasioihin. Viestinnän tavoitteena on tukea Enedon osakkeen 

oikeaa arvonmuodostusta välittämällä markkinoille ja sidosryhmille oikeaa, riittävää, 

ymmärrettävää ja ajankohtaista tietoa Enedon toiminnasta ja Yhtiöön liittyvistä asioista ilman 

aiheetonta viivytystä. Enedo noudattaa kaikessa viestinnässään johdonmukaisuutta ja korkeaa 

etiikkaa sekä listayhtiöitä koskevia ohjeita ja määräyksiä. 

Viestinnän vastuualueet 

Enedon tiedotuspolitiikasta päättää Yhtiön hallitus. Tiedonantopolitiikan ylläpitovastuu on 

toimitusjohtajalla, joka vastaa myös tähän liittyviin kysymyksiin. Enedon tiedonantopolitiikan 

valvonnasta vastaa ja mahdollisista poikkeamista päättää toimitusjohtaja. Enedon 

sijoittajaviestinnästä vastaa toimitusjohtaja.  

Ensisijainen yhteyshenkilö pääomamarkkinoiden edustajiin on toimitusjohtaja, toissijaisesti 

talousjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Myös muita Enedon edustajia voi tarpeen mukaan 

osallistua tapaamisiin ja tilaisuuksiin. 

Enedon julkaisemat tiedotteet 

 

Enedon tiedotteet jakautuvat kolmeen eri luokkaan: pörssitiedotteisiin, lehdistötiedotteisiin ja 

muihin tiedotteisiin. Tiedoteluokka valitaan tiedon merkittävyyden ja olennaisuuden perusteella 

asiaan liittyviä lakeja, sääntöjä ja ohjeistuksia noudattaen. 

 

Enedon pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on Yhtiön verkkosivut 

(www.enedopower.com), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Kaikki Enedon 

julkaisemat tiedotteet ovat saatavilla verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden 

julkistamisesta. 

 

Enedon sisäinen tiedoteprosessi varmistaa, että Yhtiön johto on täysin tietoinen julkaistavista 

asioista. Sovitulla toimintatavalla Yhtiö varmistaa myös tiedotteen oikea-aikaisen julkaisun 

sekä laajan ja nopean jakelun tärkeimmille tiedotusvälineille, kaikille muille sidosryhmille sekä 

pörssitiedotteiden kyseessä ollen myös NASDAQ OMX Helsingille. 

 

Koska Enedo on NASDAQ OMX Helsingissä listattu pörssiyhtiö, on Yhtiön virallinen 

raportointikieli suomi. Kaikki virallinen aineisto julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Muu kuin 

yhtiön virallinen viestintä tapahtuu asiasta riippuen joko suomeksi, englanniksi tai suomeksi ja 
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englanniksi. Tilanteesta riippuen tiedotteita ja yhtiön kommunikointimateriaalia voidaan 

tarpeen vaatiessa julkaista myös muilla kielillä. 

 

Pörssitiedotteet 

 

Enedo kertoo pörssitiedotteilla tärkeistä päätöksistä, asioista ja tapahtumista, joilla arvioidaan 

olevan merkittävä vaikutus Enedon rahoitusinstrumenttien arvoon. 

 

Pörssitiedotteena julkaistaan esimerkiksi tilinpäätökset, puolivuosikatsaukset, strategian 

kannalta keskeiset asiat sekä taloudellisissa ja tulevaisuuden näkymissä tapahtuneet 

merkittävät muutokset. Pörssitiedotteena julkaistaan myös merkittävät yrityskaupat ja 

yhteisyrityssopimukset, merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt, merkittävät uudet 

asiakkuudet sekä saadut tilaukset, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt, viranomaispäätökset ja 

osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.  

 

Uutta tilausta tai asiakkuutta pidetään merkittävänä, jos odotettu vuotuinen arvo on yli 5% 

Yhtiön liikevaihdosta. Yrityskauppojen tiedottamisessa yhtiö noudattaa pörssin asiasta erikseen 

antamia sääntöjä ja ohjeistuksia. 

 

Nimityksistä kerrotaan pörssitiedotteella, mikäli ne koskevat muutoksia hallituksessa, 

toimitusjohtajaa tai talousjohtajaa tai jos Yhtiön tilintarkastaja vaihtuu. Myös merkittävistä 

konsernin rakennetta koskevista organisaatiomuutoksista julkaistaan pörssitiedote. 

 

Pörssitiedotteena julkaistaan myös kaikki muu informaatio, joka olemassa olevien sääntöjen ja 

lakien puitteissa on määritelty pörssitiedotteella julkaistavaksi. 

 

Pörssitiedotteet hyväksyy Enedon toimitusjohtaja. 

 

Lehdistötiedotteet 

 

Kaikki uutisarvoa sisältävät ja Yhtiön sidosryhmiä kiinnostavat tapahtumat eivät täytä 

pörssitiedotteen vaatimuksia. Tällaisista tapahtumista Enedo kertoo lehdistötiedotteilla. 

  

Enedo tiedottaa muista kuin pörssitiedotteen määritelmän täyttävistä tärkeistä uusista 

tilauksista, projekteista ja asiakkuuksista lehdistötiedotteella.  

 

Lehdistötiedotteilla voidaan tiedottaa myös muista Yhtiön toimintaan liittyvistä ja vaikuttavista 

sopimuksista tai yhteistyöhankkeista, uusista tuotteista, saaduista tunnustuksista tai muista 

ajankohtaisista asioista, joilla uskotaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten 

kiinnostavan yrityksen sidosryhmiä. 

 

Lehdistötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja.  

  

Muut tiedotteet 

 

Pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Enedo julkaisee ja jakaa erillisiä tuote- ja 

asiakastiedotteita, uutisia, asiakasesimerkkejä, blogikirjoituksia sekä muita tiedoksiantoja, 

jotka kertovat yksityiskohtaisemmin Yhtiön toimialasta, tuotteista, palveluista, asiakkaista, 

teknologiasta tai muuten liittyy Enedon toimintaan.  

Muita tiedotteita julkaistaan ja jaetaan pääsääntöisesti yhtiön verkkosivuilla ja soveltuvin osin 

myös yhtiön sosiaalisen median kanavissa. Muita tiedotteita ei välttämätta lähetetä medialle 

tai muille Yhtiön lehdistötiedotteiden jakelulistalle oleville.  
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Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna 

Enedo noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Hiljaisen jakson aikana 

Enedo ei anna Yhtiön taloudelliseen asemaan tai liiketoimintojen kehitykseen liittyviä 

kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden 

edustajia eikä talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä. Tulosjulkistusten ajankohdat ovat 

luettavissa Enedon www-sivujen Sijoittajakalenterista.  

Enedo noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Enedon sisäpiiriin 

määritellyt henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun 

Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai 

muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. 
 
Sijoittaja- ja mediaviestintä  

Enedon sijoittajaviestintään kuuluvat taloudellisten raporttien ja Internet-sivujen lisäksi myös 

erilaiset sijoittajatapaamiset.  

Enedo voi järjestää erikseen ilmoitettuaan sijoittajille, analyytikoille ja rahoittajille tarkoitetun 

pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day). Lisäksi omistajia, sijoittajia ja analyytikoita 

tavataan eri tilaisuuksissa ja kahdenkeskisissä tapaamisissa. Tapaamisissa käytävät 

keskustelut perustuvat aiemmin julkaistuun tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevaan tietoon. 

Sijoittaja- ja mediasuhteista vastaa konsernin toimitusjohtaja. Taloudellisten tietojen osalta 

sijoittajasuhteita hoitaa myös konsernin talousjohtaja. 

Enedon taloudelliset tavoitteet ja markkinaennuste 

 

Enedo julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. 

Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.  

Enedon markkinaennusteet ja tulevaisuutta koskeva tulosohjeistus julkistetaan pääsääntöisesti 

tilinpäätöstiedotteessa ja puolivuosikatsauksissa. Tulosohjeistus ja markkinaennuste 

julkistetaan koko tilikaudelle. Kaikki markkinaennusteeseen tai tulosohjeistukseen liittyvä 

tiedotus tapahtuu pörssitiedotteella. Enedo ei kommentoi sijoitusanalyytikoiden Yhtiöstä 

laatimia ennusteita eikä markkinahuhuja eikä vastaa heidän arvioistaan ja lausunnoistaan. 

Tulosvaroitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos Yhtiö arvioi, että sen tuloksen tai 

taloudellisen aseman kehitys, liikevaihtoa koskeva arvio tai muu vastaava tulevaisuuden 

näkymiä koskeva arvio on olennaisesti muuttunut joko kielteiseen tai myönteiseen suuntaan 

(positiivinen tulosvaroitus) julkaistusta tulosohjeistuksesta. 

Tulosvaroituksen tarvetta arvioi ja sen antamisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen 

puheenjohtajan kanssa. Muutoksen arviointi perustuu Enedon aiemmin antamiin ennusteisiin 

ja ohjeistuksiin. Tulosvaroituksesta julkaistaan aina pörssitiedote. 

Taloudelliset raportit, tiedotteet sekä muuta tietoa Enedosta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 

osoitteessa www.enedopower.com.   

 

Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen 

 

Enedo julkistaa suoraan Enedoa koskevan sisäpiirintiedon mahdollisimman pian 

pörssitiedotteella niin, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan 

arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa. 

Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös valmisteilla oleviin päätöksiin. 
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Enedo voi kuitenkin omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos välitön julkistaminen 

todennäköisesti vaarantaisi Enedon oikeutetut edut, lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi 

yleisöä harhaan ja kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan. 

 

Enedon hallitus tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtaja seuraa, arvioi ja tekee päätökset 

sisäpiirintiedon julkistamisesta sekä julkistamisen lykkäämisestä. 

 

Enedo toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon 

julkistamisen jälkeen. Selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä 

toimitetaan lisäksi pyydettäessä Finanssivalvonnalle.   

 

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin liiketoimien julkistaminen 

 

Enedon johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa 

sekä Finanssivalvonnalle että Enedolle kaikki omaan lukuun tekemänsä Yhtiön osakkeisiin tai 

vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin 

rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia 

liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana.  

 

Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimista viipymättä ja 

viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella 

sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa "Johdon liiketoimet". 

Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla Yhtiön 

verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta. 

 

Viestintä poikkeus- ja tietovuototilanteessa 

 

Enedon kriisinhallinta on osa Yhtiön riskienhallintatoimintoa, josta käytännössä vastaa Yhtiön 

Kriisinhallintakomitea. Kriisinhallintakomitean muodostavat Yhtiön toimitusjohtaja, 

talousjohtaja sekä soveltuvin osin muu johtoryhmä ja erikseen valitut asiantuntijat. 

Kriisinhallintakomitean arvioitua tapahtuman vakavuuden toimitusjohtaja ottaa vastuun 

pörssitiedotuksesta ja konsernin tiedotteista.  

 

Enedo ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja. Mikäli Yhtiön tietoon on 

kuitenkin tullut, että sen rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti huomattavasti vaikuttavia 

tietoja on vuotanut Yhtiöstä, Yhtiö tiedottaa asiasta toimitusjohtajan tai hallituksen päätöksellä 

pörssitiedotteella mahdollisimman pian. Yhtiö voi myös muussa tapauksessa harkita tiedotteen 

julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon ja edistääkseen luotettavaa 

rahoitusvälineiden hinnanmuodostusta, mikäli huhulla on huomattava vaikutus Yhtiön 

rahoitusvälineiden hintaan. 

 

Sisäinen viestintä ja sisäpiiriohjeistus 

 

Konsernin tuloksesta kerrotaan koko henkilöstölle tulosjulkistuksen jälkeen. Pörssi- ja 

lehdistötiedotteet julkaistaan myös konsernin intranetsivustolla. 

 

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Enedo noudattaa sovellettavan lainsäädännön ja 

Finanssivalvonnan standardien lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisääntöjä.  

 

Enedossa on käytössä hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje. Jokaisen Enedon työntekijän tulee 

noudattaa Enedo Oyj:n sisäpiiriohjetta ja jokainen työntekijä on vastuussa sisäpiirisäännösten 

noudattamisesta. 

 


