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Basware Oyj:n tiedonantopolitiikka 
 

Omistaja: Talousjohtaja Asiakirjan luokitus: Julkinen 

Hyväksynyt: Hallitus Alkuperäinen asiakirja: 15.12.2019 

Päiväys: 23.11.2021  

 

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan Basware Oyj:n (jäljempänä ”Basware” tai ”yhtiö”) ja 

pääomamarkkinoiden edustajien, tiedotusvälineiden ja muiden keskeisten ulkoisten sidosryhmien välisen 

viestinnän pääperiaatteet. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiö noudattaa kaikkia EU:n 

ja Suomen lakeja, jotka koskevat pörssiyhtiöiden tiedonantovaatimuksia.  

 

Baswaren hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 23.11.2021. Hallituksen tarkastusvaliokunta 

tarkistaa politiikan tarpeen mukaan. 

 

1. Tiedonantoa koskevat määräykset 
Basware Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Basware noudattaa viestinnässään ja 

tiedonannoissaan sovellettavia EU:n ja Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, 

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020.  

 

2. Tarkoitus ja keskeiset periaatteet 
Baswaren tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on 

samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä käytettävissään tarkat, olennaiset ja riittävät tiedot 

yhtiön tuloskehityksestä ja toiminnasta. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan kaikille markkinaosapuolille 

yhtäläisen pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö 

julkistaa markkinoille johdonmukaisesti sekä positiivista että negatiivista tietoa. 

 

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi, mutta virallinen materiaali tuotetaan pääosin sekä suomeksi 

että englanniksi. Basware viestii pääomamarkkinoiden edustajien kanssa sekä englanniksi että 

suomeksi. Baswaren verkkosivusto on tärkein kanava, jonka kautta pääsee käsiksi tuoreimpiin yritystä 

koskeviin tietoihin.  

 

3. Viestintäkäytännöt 
Tässä luvussa kuvataan Baswaren viestintäkäytäntöjä koskien taloudellisia raportteja, pörssitiedotteita, 

lehdistötiedotteita, tapaamisia sijoittajien, analyytikkojen ja median edustajien kanssa, yhtiön 

puhehenkilöitä, tulevaisuuden näkymiä, tulevaisuuden näkymien muutoksia sekä tulosvaroitusta ja 

markkinaennusteita. Luvun tarkoituksena on kuvata yrityksen tärkeimmät viestintäkäytännöt. 
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a. Taloudelliset raportit 
Basware julkistaa neljännesvuosittain tiedot taloudellisesta tuloksestaan pörssitiedotteena ennalta 

ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Näihin kuuluvat yhtiön puolivuotiskatsaus, tilinpäätöstiedote sekä 

ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön 

konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- 

ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan kerran vuodessa. Tulevan tilikauden taloudellinen kalenteri 

julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja jaetaan pörssitiedotteena. Taloudelliset raportit 

arkistoidaan yhtiön verkkosivuille vähintään viideksi vuodeksi, ja osa niistä arkistoidaan vähintään 

kymmeneksi vuodeksi. 
 

b. Pörssitiedotteet 
Basware julkistaa pörssitiedotteina kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön 

rahoitusinstrumenttien arvoon. Näihin kuuluvat esimerkiksi tiedot merkittävistä muutoksista yhtiön 

strategiassa, näkymissä, liiketoimintarakenteessa ja organisaatiossa sekä kaikki tiedot yritysostoista ja 

-myynneistä, uudelleenjärjestelyistä ja rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Muutoksista yhtiön 

hallituksessa, johtoryhmässä ja tilintarkastajassa tiedotetaan myös pörssitiedotteilla. Lisäksi yhtiö 

julkaisee pörssitiedotteina kaikki säännellyt tiedot (esim. merkittävät osakeomistukset, johdon 

liiketoimet, yhtiökokouskutsut, yhtiökokouksen päätökset). Yhtiön sijoittajasuhdetoiminto vastaa 

kaikkien pörssitiedotteiden, myös taloudellisten raporttien, koordinoinnista ja julkaisusta. Yhtiön 

talousjohtaja hyväksyy kaikki pörssitiedotteet ennen julkaisemista. Kaikki pörssitiedotteet arkistoidaan 

yhtiön verkkosivuille vähintään viideksi vuodeksi. 

 

c. Lehdistötiedotteet 
Yhtiön julkaisemissa lehdistötiedotteissa on muita talouselämän mediaa, kaupallista mediaa, 

asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia asiakkaita kiinnostavia tietoja. Yhtiö pyrkii 

tiedottamaan merkittävistä asiakassopimuksista lehdistötiedotteilla, vaikka useimmat sopimukset 

pysyvätkin asiakkaan pyynnöstä luottamuksellisina. Viestintätoiminto vastaa kaikkien 

lehdistötiedotteiden laatimisesta, julkaisemisesta ja jakelusta tärkeimmillä markkinoilla. Paikalliset 

tiimit voivat kuitenkin julkaista paikallisesti tai alueellisesti kiinnostavia tietoja lehdistötiedotteina 

paikallisille tiedotusvälineille tai ammattijulkaisuihin viestintätoiminnon luvalla. 

 

d. Tapaamiset sijoittajien, analyytikkojen ja median edustajien kanssa 

Basware tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden edustajia. Yhtiön sijoittajasuhdetoiminto järjestää 

keskitetysti kaikki tapaamiset sijoittajien ja analyytikkojen kanssa. Yhtiön viestintätoiminto järjestää 

tapaamiset median edustajien kanssa. Viestintä näissä tapaamisissa perustuu yhtiön jo julkaisemiin tai 

julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, kuten toimialaa koskeviin raportteihin. 

 

e. Yhtiön puhehenkilöt 

Julkisia lausuntoja Baswaren puolesta voivat valtuuksiensa puolesta antaa hallituksen puheenjohtaja, 

toimitusjohtaja, talousjohtaja, yhtiön sijoittajasuhdetoiminto, yhtiön viestintäpäällikkö ja muut 
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Baswaren työntekijät, jotka ovat saaneet valtuutuksen joltakin edellä mainitulta Baswaren johdon 

jäseneltä. Johtoryhmän jäsenet voivat kommentoida omien liiketoiminta-alueidensa asioita. Maa- tai 

aluejohtajat voivat toimia oman maansa tai alueensa edustajina. 

 

f. Tulevaisuuden näkymät 
Basware esittää taloudellisissa raporteissaan selvityksen yhtiön lyhyen aikavälin 

tulevaisuudennäkymistä. Tämä selvitys arvioi yhtiön todennäköistä tulevaa kehitystä kuluvana 

tilikautena. Selvityksen tulevaisuudennäkymistä hyväksyy yhtiön hallitus. 

 

g. Muutokset tulevaisuuden näkymissä ja tulosvaroitus 

Basware seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä, taloudellista asemaa ja näkymiä. Jos yhtiön 

taloudellisessa tuloksessa tai asemassa tapahtuu odottamaton ja merkittävä muutos parempaan tai 

huonompaan suuntaan verrattuna arvioon, jonka sijoittajien voidaan kohtuudella odottaa tehneen 

aiemmin julkistettujen tietojen perusteella – edellyttäen, että muutoksella on todennäköisesti 

merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen hintaan – yhtiö julkaisee tiedotteen näkymien muutoksesta.  

 

Näkymien muutostiedote tai tulosvaroitus annetaan myös, jos on syytä uskoa, että yhtiön taloudellinen 

tulos tai asema poikkeaa aiemmin julkistetuista yhtiön lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymistä ja jos 

muutoksen julkistamisella olisi merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusinstrumenttien hintaan. Hallitus 

päättää tulosvaroitusten antamisesta. Muutokset tulevaisuuden näkymissä julkistetaan 

pörssitiedotteina annettavina tulosvaroituksina. Tulosvaroitus on luonteeltaan sisäpiiritietoa. 

 

h. Markkinaennusteet 
Basware seuraa markkinoiden odotuksia. Jos markkinoiden odotukset tai markkinaennusteiden logiikka 

poikkeavat merkittävästi yhtiön antamasta ohjeistuksesta, yhtiö voi harkintansa mukaan pyrkiä 

tasapainottamaan markkinoiden odotuksia erinäisin toimenpitein. Analyytikoille ja sijoittajille annetaan 

vain julkisia tietoja. Basware voi tarkastaa analyytikon tulosmallin pyynnöstä vain asiasisällön 

paikkansapitävyyden tai julkisesti saatavilla olevien tietojen osalta. Basware ei vastaa 

pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista. Basware ei kommentoi yhtiön 

arvostusta tai osakkeen hinnan kehitystä, anna etusijaa yhdelle tietylle analyytikolle tai jaa 

analyytikkojen raportteja sijoittajayhteisölle. 

 

4. Hiljainen jakso 
Basware noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tuloksensa julkistamista 

(puolivuotiskatsaus, ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset ja 

tilinpäätöstiedotteet). Tänä aikana yhtiö ei kommentoi taloudellista tilannettaan, liiketoimintaansa tai 

näkymiään eikä tapaa sijoitusanalyytikkoja tai pääomamarkkinoiden edustajia. Jos hiljaisen jakson 

aikana tapahtuu jotakin, mikä edellyttää välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedot ilman aiheetonta 

viivytystä tiedonantovelvoitteiden mukaisesti ja voi myös kommentoida kyseistä tapahtumaa. 
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5. Sisäpiiritiedot ja sisäpiiriläiset 

Basware noudattaa sisäpiiriasioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan standardeja sekä 

Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeita. Sisäpiiritiedoilla tarkoitetaan kaikkia täsmällisiä tietoja, joita ei ole 

julkistettu ja jotka liittyvät suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka 

yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja joilla, jos ne julkistettaisiin, olisi todennäköisesti 

merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen hintaan. Basware julkistaa mahdolliset yhtiötä koskevat 

sisäpiiritiedot mahdollisimman pian pörssitiedotteina. Yhtiö voi kuitenkin omalla vastuullaan ja 

tapauskohtaisesti lykätä sisäpiiritiedon julkistamista markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ((EU) N:o 

596/2014) annettujen ehtojen mukaisesti. Jos yhtiö päättää lykätä tiedon julkistamista, yhtiö 

dokumentoi ja seuraa jatkuvasti lykätyn tiedon julkistamisen edellytyksiä. Yhtiö ilmoittaa tiedon 

julkistamisen lykkäämisestä  Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. 

 

a. Kaupankäyntirajoitukset 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perusteella yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt, Baswaren 

hallitus ja johtoryhmä, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä suljettuna ajanjaksona, eli 30 

kalenteripäivää ennen yhtiön puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen tai ensimmäisen ja kolmannen 

vuosineljänneksen osavuosikatsausten julkistamista. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden 

lisäksi kaupankäyntirajoituksia sovelletaan yhtiön työntekijöihin, jotka osallistuvat taloudellisten 

raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen sekä henkilöihin, joilla on yhtiötä koskevia 

taloudellisia tietoja muiden vastuidensa vuoksi. 

 

6. Huhut, markkinaspekulaatiot ja tietovuodot 
Basware ei kommentoi markkinahuhuja, osakkeen hinnan kehitystä, yksittäisten kilpailijoiden tai 

asiakkaiden toimia tai analyytikkojen arvioita, muutoin kuin jos yhtiö katsoo tarpeelliseksi oikaista 

mahdolliset selvästi virheelliset tiedot, jos tietojen antamisella on todennäköisesti merkittävä vaikutus 

yhtiön osakkeen hintaan. Jos yhtiö saa tietää, että tietoja, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus 

yhtiön osakkeen hintaan, on mistä tahansa syystä annettu valikoivasti ja syrjivästi, yhtiö julkistaa 

kyseiset tiedot pörssitiedotteena ilman aiheetonta viivytystä. 

 
7. Kriisiviestintä 

Kriisiviestintä on osa Baswaren riskinhallintastrategiaa. Baswarella on kriisiviestintäsuunnitelma ja -

prosessi, joita noudattamalla yhtiö pystyy antamaan kriisitilanteissa tarkat tiedot oikea-aikaisesti 

ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. Yhtiön viestintätoiminto koordinoi viestintää kriisitilanteissa 

keskitetysti.  
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