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1. Yleistä 
Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne toimintatavat, joita Heeros Oyj 
(jatkossa ”Heeros” tai ”Yhtiö”) noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden, median 
ja muiden sidosryhmien kanssa.  
 
Heeros noudattaa viestinnässään Euroopan unionin asetuksia ja muita soveltuvia säännöksiä, 
Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland markkinapaikkaa koskevia 
sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan ohjeita. First North Finland markkinapaikkaa 
koskevien sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander 
Corporate Finance Oy. 
 
Tiedonantopolitiikassa on otettu huomioon 3.7.2016 alkaen sovellettavat EU:n markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevat säännökset (jatkossa ”MAR”). 
 
Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan ja sitä päivitetään tarvittaessa.  
 
Tiedonantopolitiikkaan liittyviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 
+358 40 828 3717. 
 
2. Tiedonantoperiaatteet ja tavoitteet 
Tämän tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla 
toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä yhtenäiset olennaiset ja riittävät tiedot Yhtiön 
osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä. 
 
Tiedonannon ja viestinnän keskeisinä periaatteina ovat avoimuus, johdonmukaisuus, 
rehellisyys sekä tasapuolisuus.  
 
3. Taloudellinen raportointi 
 
Hiljainen jakso 
Heeros noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen tulosjulkistusta 
ja kestää ao. tulosjulkistukseen saakka. Hiljaisen jakson aikana Heeros ei kommentoi yhtiön 
taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana Heeroksen johto ei 
tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen 
ajankohdat ovat luettavissa Heeroksen verkkosivujen sijoittajakalenterissa. 
 
Tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja liiketoimintakatsaukset 
Heeros julkaisee liiketoimintakatsaukset, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta 
ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Tiedot julkaistaan suomeksi. 
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Tulevaisuuden näkymät 
Heeros voi esittää arvion Yhtiön talous- ja markkinanäkymistä ja/tai tulosohjauksesta 
tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa ja liiketoimintakatsauksissa.  Yhtiön esittämät 
arviot perustuvat tiedotteen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen tulevaisuuden 
kehityksestä. Todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästikin Yhtiön ennakoimasta 
kehityksestä. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, ellei toisin ilmoiteta, tilivuotta tai jäljellä 
olevaa kalenterivuotta. 
 
Tulosvaroitus 
Heeros antaa tulosvaroituksen yhtiötiedotteella mahdollisimman pian, jos Yhtiön tulos tai 
taloudellinen asema kehittyy ennakoitua paremmin tai huonommin tai jos Yhtiön 
tulevaisuudennäkymät muuttuvat aiemmin ennakoidusta.  
 
Tulosvaroituksen tarpeen arvioi ja päättää Yhtiön hallitus.  
 
4. Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen 
Heeros julkistaa yhtiötiedotteella Yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskevan sisäpiiritiedon niin 
pian kuin mahdollisista, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiirintiedon 
julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. 
 
Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta ja joka 
liittyy suoraan tai välillisesti Yhtiöön tai Yhtiön rahoitusvälineeseen, kuten osakkeeseen, ja 
jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisen rahoitusvälineen 
hintaan tai siihen liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.  
 
Sisäpiirintietoa voi olla muun muassa tieto: 
 

- Yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta; 
- Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä;  
- osto- tai lunastustarjouksesta; 
- Yhtiötä uhkaavasta merkittävästä oikeudenkäynnistä;  
- merkittävästä yhteistyö- tai muusta sopimuksesta; ja 
- suunnitteilla olevasta Yhtiötä koskevasta uudesta strategiasta. 

 
Heeros voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiirintiedon julkistamista, jos kaikki markkinoiden 
väärinkäyttöasetuksessa (MAR) säädetyt, seuraavat edellytykset täyttyvät: 
a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut, 
b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja 
c) Yhtiö pystyy takaamaan sisäpiirintiedon säilymisen luottamuksellisena. 
 
5. Muut julkistettavat seikat 
Heeros julkistaa yhtiötiedotteella myös muut Nasdaq First North Nordic Rulebook -säännöissä 
(voimassa 3.7.2016 lähtien) edellytetyt tiedot, kuten esimerkiksi kutsut yhtiökokoukseen ja 
yhtiökokouksen päätökset, merkitykselliset muutokset yhtiön johdossa sekä ehdotukset ja 
päätökset osakeantivaltuutuksista. 
 
6. Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot 
Heeros ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen 
hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin 
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korjatakseen Yhtiön toimintaa koskevia selvästi virheellisiä tietoja. Heeros ei myöskään ota 
kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli Yhtiön osakkeen hintaan huomattavasti 
vaikuttavaa tietoa on vuotanut julkisuuteen, Yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen. 
 
7. Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet 
Heeroksen tavoitteena on tehokas yhteydenpito Yhtiön ja pääomamarkkinoiden eri osapuolien 
välillä.   
 
Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Heeroksen tavoitteena on vastata ilman aiheetonta viivytystä 
sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden rutiiniluonteisiin kyselyihin. Kyselyihin 
vastaamisen sekä mediatapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Heeroksesta, sen 
toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Vastaukset perustuvat Heeroksen aiemmin julkaisemaan 
tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Yksittäisissä vastauksissa ei anneta 
Heeroksen aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, 
joka saattaa aiemmin julkistaman tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa. 
 
Heeroksessa sijoittajasuhteet, tiedonantopolitiikan valvonta sekä tulkinta ovat toimitusjohtajan 
vastuulla yhtiön hallituksen antamien linjausten mukaisesti. Toimitusjohtaja tai hänen 
nimeämänsä henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön 
toimeenpanosta. Heeroksen viestintä valmistelee ja koordinoi kaikki osakkeenomistajille, 
sijoittajille ja analyytikoille suunnatut tilaisuudet ja esitykset. Toimitusjohtajan ollessa estynyt, 
päätöksen tiedottamisesta tai tiedottamisen lykkäämisestä tekee hallituksen puheenjohtaja 
yhdessä talousjohtajan kanssa. 
 
Pääasiallinen lausunnonantaja Heerosta koskevissa haastatteluissa ja tapaamisissa on Yhtiön 
toimitusjohtaja. Hänen pyynnöstään tilaisuuksiin ja tapaamisiin voi osallistua myös muita 
Heeroksen edustajia. 
 
8. Tiedottamis- ja viestintäkanavat 
Kaikki olennaiset Heerosta koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingin 
kautta keskeisille tiedotusvälineille sekä Yhtiön Internet-sivustolla osoitteessa 
www.heeros.com. Tiedotteet julkaistaan suomeksi. 
 
Heeroksen toimitusjohtaja, tai toimitusjohtajan ollessa estynyt yhtiön talousjohtaja, ja yhtiön 
hyväksytty neuvonantaja tarkastavat ja hyväksyvät yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. 
 
Yhtiötiedotteiden lisäksi Heeros voi julkaista lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteissa kerrotaan 
asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai 
muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Toimitusjohtaja, tai toimitusjohtajan ollessa estynyt 
yhtiön talousjohtaja, hyväksyy lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista. 
 
Yhtiö- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Heeros voi julkaista internetsivuillaan uutisia, joita ei 
automaattisesti lähetetä medialle tai muille Yhtiön tiedotteiden tilaajille. Näitä uutisia on 
mahdollista seurata Heeroksen Internet-sivustolla osoitteessa www.heeros.com. 
 
Kaikki Yhtiön yhtiö- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön Internet-sivustolla julkistamisen 
tai muun julkaisemisen yhteydessä. Julkistamisvelvollisuuden perusteella julkistetut tiedot 
pidetään saatavilla Yhtiön internet-sivustolla vähintään viiden (5) vuoden ajan. 
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Varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät saisivat myös muuta kuin yhtiötiedotettavaa tietoa 
tasapuolisesti ja samanaikaisesti, Heeros julkaisee myös mahdollisissa 
tulostiedotustilaisuuksissa tai analyytikkokonferensseissa käytetyn materiaalin 
verkkosivuillaan mahdollisimman samanaikaisesti. 
 
Yhtiö hyödyntää myös sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole 
ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon 
julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita tiedottamiskanavia ja jakaa 
virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen tiedonantovelvollisuutta noudattaen. 
 
Yhtiöllä on käytössään Internet-sivustonsa lisäksi useita eri tapoja ja kanavia tiedon 
välittämiseen sidosryhmille, kuten tiedotteet ja muut julkaisut sekä haastattelut, julkiset 
esiintymiset, konferenssipuhelut ja webcast-lähetykset. 
 
9. Kriisiviestintä 
Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa Heeroksen toimitusjohtaja. Tilanteesta riippuen viestintää 
voidaan keskittää parhaaksi arvioitujen nimettyjen henkilöiden hoidettavaksi. 
Kriisiviestinnässä korostuvat avoimuus, rehellisyys, nopeus ja julkistettavien tietojen laadun 
varmistaminen. 
  
10. Sisäpiiriohje 
Heeros noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi Heeroksella on 
hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje. 
 
 
 
 
 


