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Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka 

Tiedonantopolitiikassa määritellään Kamux Oyj:n ulkoisen viestinnän ja 

sijoittajasuhteiden (IR) keskeiset periaatteet, tavoitteet, tehtävät ja 

vastuut. Tiedonantopolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa 15.4.2016. 

Hallitus on päivittänyt tiedonantopolitiikan 21.11.2018. 

1. Yleistä 

Kamux noudattaa viestinnässään Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan 

sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 

sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, Suomen arvopaperimarkkinalain, 

osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön asettamia velvoitteita. 

2. Viestinnän periaatteet 

Viestinnän periaatteita ovat ajantasaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, 

johdonmukaisuus, täsmällisyys ja tasapuolisuus.  

Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on 

samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä käytössään olennaista ja 

riittävää tietoa yhtiön rahoitusvälineiden arvon määrittämiseksi.  

Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Kamuxin lausunnonantajat vastaavat 

osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden 

kyselyihin. Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon huomattavasti vaikuttavien 

tekijöiden osalta keskustelut rajoittuvat seikkoihin, jotka on jo julkaistu tai 

jotka ovat yleisesti tiedossa markkinoilla. Konsernin markkinointi- ja 

viestintäjohtaja koordinoi tiedotusvälineiltä tulevat kyselyt. 

3. Viestinnän vastuut 

Kamuxin toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä viestintä- ja 

markkinointijohtaja ovat yhtiön pääasiallisia lausunnonantajia ja vastaavat 

ensisijaisesti yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikkoihin 

sekä mediaan.  

Tarvittaessa myös muita yhtiön edustajia voi toimia lausunnonantajina. 

Erityistapauksissa lausuntoja voi antaa hallituksen puheenjohtaja. 

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden operatiivinen vastuu on viestintä- ja 

markkinointijohtajalla yhteistyössä yhtiön toimitusjohtajan ja 

talousjohtajan kanssa. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja hyväksyvät yhtiön 

pörssitiedotteena julkistettavat taloudelliset raportit, tulevaisuuden 

näkymissä tapahtuvat mahdolliset muutokset sekä muut sääntelyn 
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edellyttämät pörssitiedotteet. Toimitusjohtaja voi poikkeustilanteessa 

hyväksyä yksin pörssitiedotteen. 

4. Viestinnän kieli 

Kamuxin virallinen ulkoinen raportointikieli on suomi. Kaikki 

tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistettavat materiaalit, mukaan lukien 

pörssitiedotteet, julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Kansainvälisen 

toiminnan vuoksi Kamuxin liiketoiminnan pääkieli on englanti. 

Lehdistötiedotteet laaditaan suomeksi sekä tilanteen mukaan englanniksi ja 

Kamuxin markkina-alueiden kielillä.  

5. Taloudellinen raportointi ja viestintä 

5.1. Taloudellinen raportointi 

Kamux laatii taloudelliset raporttinsa IFRS:n mukaisesti. Yhtiö julkaisee 

vuosittain kaksi osavuosikatsausta, puolivuosikatsauksen ja 

tilinpäätöstiedotteen. Yhtiön tilinpäätös ja muut pörssitiedottamista 

edellyttävät asiat voidaan antaa tiedoksi sisäisesti tai ulkopuolisille vasta, 

kun yhtiö on julkaissut vastaavat tiedot sisältävän pörssitiedotteen. 

Vuosikertomus julkaistaan vuosittain ennen yhtiökokousta Kamuxin 

internet-sivustolla. Tulevan tilikauden osavuosikatsausten ja 

vuosikertomuksen julkistamispäivät ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden 

loppua internet-sivustolla ja nämä päivät julkistetaan myös 

pörssitiedotteella.  

5.2. Pörssitiedotteet 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Kamux julkistaa 

mahdollisimman pian Kamuxia koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää 

julkistamista asetuksen mukaisesti. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan Kamuxin on mahdollista lykätä 

sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

1. Tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Kamuxin 

oikeutetut edut;  

2. Tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä 

harhaan; ja 

3. Kamux pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. 

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja tekevät päätöksen sisäpiiritiedon 

julkistamisen lykkäämisestä lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn 

arvioinnin perusteella. Toimitusjohtaja voi poikkeustilanteessa tehdä 
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lykkäämispäätöksen yksin. Kamux julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman 

pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Kun Kamux 

julkistaa lykätyn sisäpiiritiedon, Kamux ilmoittaa viipymättä julkistamisen 

lykkäämisestä myös Finanssivalvonnalle. Sisäpiiritiedon julkistamisen 

lykkäämisen edellytykset eivät sovellu tulosvaroituksen julkistamisen 

lykkäämiseen, ja tällainen tieto julkistetaan aina mahdollisimman pian. 

Mikäli sisäpiiritiedon julkistamista ei lykätä edellä kuvatulla tavalla, Kamux 

julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteilla Nasdaq Helsinki Oy:lle ja 

keskeisille tiedotusvälineille sellaisen sisäpiiritiedon, joka koskee suoraan 

Kamuxia. Tiedon sisäpiiriluonne edellyttää, että tiedolla olisi, jos se 

julkistettaisiin, todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön 

rahoitusvälineiden hintaan. Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi keskeiset 

strategiset muutokset, merkittävät muutokset Kamuxin taloudellisissa ja 

yleisissä tulevaisuuden näkymissä, yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt, 

yhteisyritykset tai kumppanuudet, joilla on suuri strateginen merkitys, 

merkittävät investoinnit ja divestoinnit, merkittävät liiketoiminnan 

uudelleenorganisoinnit, taloudelliseen suorituskykyyn ja/tai toimintoihin 

merkittävästi vaikuttavat kriisitilanteet sekä muut liiketoimintaa koskevat 

tärkeät asiat.  

Sisäpiiritiedon ohella Kamux julkistaa pörssitiedottein Nasdaq Helsinki Oy:n 

sääntöjen ja lainsäädännön edellyttämiä tietoja, kuten yhtiökokouksen 

päätökset, muutokset johdossa, rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskut, 

johdon kaupat Kamuxin rahoitusvälineillä sekä muutokset suurimpien 

osakkeenomistajien omistuksessa. 

5.3. Lehdistötiedotteet 

Yhtiö julkaisee myös lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteet eivät sisällä 

tietoja, joilla voitaisiin arvioida olevan huomattavaa merkitystä yhtiön 

rahoitusvälineiden arvon kannalta, mutta ne arvioidaan uutisarvoisiksi tai 

muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Toimitusjohtaja hyväksyy 

lehdistötiedotteet ennen niiden julkaisemista. 

5.4. IR-sivusto 

www.kamux.com on merkittävä kanava yhtiön toimintaa ja taloutta 

koskevien tietojen lähteenä. Sivuston tarkoituksena on välittää oikeaa ja 

ajantasaista tietoa Kamuxista sijoituskohteena. Kaikilla sidosryhmillä on 

yhtäläiset mahdollisuudet sivuston tarjoamien tietojen käyttöön. 

Osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet, 

vuosikertomus, pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä lehdistö- ja IR-



6/7 
 

tilaisuuksien esitykset ovat saatavilla Kamuxin internet-sivustolla. Sivuilla 

on myös taloudellisen raportoinnin julkistusaikataulu.  

5.5. Mediasuhteet 

Kamux pyrkii vastaamaan median kyselyihin ilman aiheetonta viivytystä 

sekä olemaan aktiivisesti yhteydessä median edustajiin. Keskustelut median 

kanssa perustuvat yhtiön aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti 

saatavilla olevaan markkinatietoon.  

5.6. Sijoittajat ja analyytikot 

Kamux järjestää tapaamisia pääomamarkkinoiden edustajien kanssa 

varmistaakseen aktiivisen vuorovaikutuksen eri toimijoiden kanssa. 

Sijoittajatapaamisiin osallistuu ensisijaisesti toimitusjohtaja ja/tai 

talousjohtaja, tarpeen mukaan yhdessä viestintä- ja markkinointijohtajan 

kanssa tai muiden Kamuxin puhehenkilöiden kanssa. 

6. Kriisiviestintä 

Kamux on laatinut kriisiviestintäsuunnitelman osana riskienhallintaansa. 

7. Hiljainen jakso 

Kamux noudattaa hiljaisen jakson periaatetta ennen säännöllisesti 

julkistettavia taloudellisia raportteja. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat 

yhtiökokous (jos pidetään hiljaisen jakson aikana) ja merkittävään 

liiketoimeen ja siitä viestimiseen liittyvän pörssitiedotteen julkaiseminen.  

Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin 

julkistuspäivää. Hiljaisen jakson aikana yhtiö ei kommentoi 

raportoimattoman eikä kuluvan neljänneksen liiketoiminnan näkymiään. 

Yhtiö ei hiljaisen jakson aikana myöskään tapaa analyytikkoja tai sijoittajia 

eikä esiinny pääomamarkkinoihin liittyvissä tilaisuuksissa. Hiljainen jakso 

päättyy konsernin tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai 

osavuosikatsauksen julkistamiseen. 

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, 

Kamux julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien 

säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa. 

8. Markkinahuhut 

Kamux ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja. Yhtiö voi 

kuitenkin reagoida viipymättä ja julkisesti markkinoilla liikkuviin huhuihin, 

jos niillä on tai arvioidaan todennäköisesti olevan huomattava vaikutus 

yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Kamux ei myöskään ota kantaa 

keskeneräisiin liiketoimiin. 
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Jos sisäpiiritietoa tai muuta merkittävää Kamuxin rahoitusvälineeseen 

liittyvää tietoa on kuitenkin vuotanut ennenaikaisesti julkisuuteen, yhtiö 

tuo tiedon mahdollisimman pian kaikkien saataville noudattaen käytäntöä, 

jota tavanomaisesti sovelletaan kyseisen tiedon julkistamiseen. 

Kamux ei korjaa eikä kommentoi analyytikkoennusteita. Mikäli 

markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi yhtiön 

antamista arvioista, yhtiö voi kiinnittää huomiota viestintänsä 

täsmällisyyteen. 

9. Tulevaisuuden näkymissä tapahtuvat muutokset 

Kamux julkistaa ilman aiheetonta viivytystä pörssitiedotteella tulevaisuuden 

näkymissä tapahtuvat muutokset (tulosvaroitus), mikäli yhtiö arvioi, että 

sen tuloksen, taloudellisen aseman kehitys tai tulevaisuuden näkymiä 

koskevat arviot poikkeavat olennaisesti, joko myönteisesti tai kielteisesti, 

yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista, ja jos tällaisella poikkeamalla 

voi olla huomattava vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Tulosvaroituspäätös 

pohjautuu Kamuxin aikaisemmin antamiin tietoihin sekä vallitseviin 

markkinaoloihin. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee yhtiön 

toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä ja se julkistetaan 

pörssitiedotteena sekä IR-sivuilla. 

10. Sisäinen tiedonanto ja sisäpiiri 

Kamux noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiölle on laadittu 

myös oma sisäpiiriohje, jota noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n 

sisäpiiriohjeen lisäksi. Yhtiön sisäpiirikäytäntöjä on kuvattu myös yhtiön 

hallinnointiperiaatteissa. 

11. Tulkinnat ja poikkeamat 

Kamuxin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa 

toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa 

lisäohjeita tiedonantopolitiikan toimeenpanosta. Sovellettavien lakien ja 

säännösten puitteissa toimitusjohtajalla on oikeus painavista syistä johtuen 

poiketa yksittäisissä tapauksissa tiedonantopolitiikasta. 


