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1 MUUTOKSET
Tämä on päivitetty dokumentti, joka korvaa tiedonantopolitiikan version numero 2
(NOQD-92/FI).
2 PERIAATTEEN TARKOITUS
Tässä Nesteen hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset
periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii kommunikoidessaan median,
pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikkaa
tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.
3 SOVELTAMISALA
Tätä periaatetta sovelletaan koko Neste-konsernissa.
4 VASTUUT
Konserniviestintä vastaa tiedonantopolitiikan ylläpidosta ja esittää muutoksia
tarvittaessa. Muutokset tulevat voimaan, kun Nesteen hallitus on ne hyväksynyt.
5 VIESTINNÄN PERIAATTEET JA TAVOITTEET
Nesteen osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Neste noudattaa viestinnässään
Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan
määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Nesteen viestinnän keskeiset periaatteet ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus
ja tasapuolisuus. Nesteen julkistama tieto on aina oikeaa, merkityksellistä, selkeää,
riittävän kattavaa sekä harhaanjohtamatonta. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä
myönteisistä että kielteisistä asioista.
Nesteen viestinnän tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva yhtiöstä, sen
toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Aiemmin
julkistamaton ja luonteeltaan täsmällinen tieto, joka liittyy suoraan tai välillisesti
Nesteeseen tai Nesteen osakkeeseen tai muuhun rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se
julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Nesteen osakkeen tai muiden
Nesteeseen liittyvien rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan (jäljempänä
”sisäpiiritieto”), julkistetaan pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille
samanaikaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.
6 TOIMINTATAVAT
Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet
Neste tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden sekä median edustajia ja pyrkii
vastaamaan ilman aiheetonta viivästystä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.
Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaa sijoittajasuhdejohtaja. Nesteen sijoittajasuhdetoiminto
koordinoi keskitetysti yhteydenpidon sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikkoihin.
Yhtiön johto ja sijoittajasuhteista vastaavat tapaavat sijoittajia Suomessa ja ulkomailla
järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa.
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Nesteen konserniviestintä vastaa yhteydenpidosta median edustajien kanssa.
Viestinnän edustajat koordinoivat haastattelupyyntöjä ja järjestävät median edustajille
taustatapaamisia. Neste ei anna tietylle toimittajalle tai tiedotusvälineelle yksinoikeudella
tietoja tulevista merkittävistä tapahtumista tai ilmoituksista. Konsernitason
lehdistötilaisuuksista vastaa konserniviestintä, ja lehdistölle ja sijoittajille tarkoitetut
tilaisuudet pyritään usein yhdistämään.
Keskustelut sijoittajien, median ja analyytikoiden kanssa rajoittuvat jo julkaistuihin tai
markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tilaisuuksissa ei siten anneta uutta
julkistamatonta tietoa, joka olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen
hintaan.
Lausunnonantajat
Nesteellä on määritelty lausunnonantajat, jotka voivat antaa lausuntoja median
edustajille omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa. Konserniviestintä pyrkii
varmistamaan, että lausunnonantajat ovat tavoitettavissa aikataulujen ja
mahdollisuuksien mukaan. Yhtiön jakelemissa tiedotteissa mainitaan lisätietoja antava
henkilö ja tämän yhteystiedot. Neste antaa lausuntoja omasta toiminnastaan, eikä
yleensä kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimia.
Hiljainen jakso
Neste noudattaa hiljaisen jakson periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. 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. Nesteen hiljainen jakso alkaa
aina vähintään 30 vuorokautta ennen osavuosituloksen tai tilinpäätöksen julkistusta.
Markkinahuhut, tietovuodot ja markkina-arviot
Neste ei kommentoi markkinahuhuja. Mikäli markkinahuhulla on kuitenkin
todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön osakkeen tai muiden Nesteeseen liittyvien
rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan, yhtiö voi harkita tiedotteen julkistamista
antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan
tiedon. Tieto julkaistaan mahdollisimman pian, mikäli lykkäyksen kohteena oleva tieto
poikkeaa olennaisesti siitä, mitä markkinat odottavat yhtiön indikoinnin perusteella.
Lisäksi mikäli tiedon julkaiseminen on poikkeuksellisessa huhutilanteessa tarpeen
tasapuolisen ja luotettavan kaupankäynnin kannalta, julkaisee Neste tällaisen tiedon
pörssin sääntöjen mukaisesti pörssin vaatimuksesta.
Mikäli yhtiön tietoon tulee, että arvopaperin hintaan olennaisesti vaikuttava sisäpiiritieto
on vuotanut ennen sen julkistamista, yhtiö julkaisee asiaa koskevan tiedotteen.
Jos sisäpiiritiedon julkistamista on lykätty soveltuvien säännösten mukaisesti eikä tämän
sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta enää pystytä takaamaan, Neste julkistaa tämän
sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Tämä koskee myös tilanteita, joissa jokin huhu
liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty soveltuvien säännösten
mukaisesti, kun kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen
tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan.
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Nesteen tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai toiminnasta on olemassa ja siitä
julkaistaan riippumattomia arvioita, joita tuottavat useat eri pääomamarkkinoiden
edustajat, konsultit ja muut kolmannen osapuolen edustajat. Neste ei vastaa mistään
pääomamarkkinoiden edustajien tekemistä arvioista eikä kommentoi niitä. Pyydettäessä
yhtiö voi tarkistaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden
osalta, mutta ei ota kantaa tehtyihin johtopäätöksiin.
Tulevaisuuden näkymät ja tulosennusteet
Neste julkaisee lausuntoja lyhyen aikavälin näkymistä neljännesvuosittain
tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten yhteydessä. Lausunnot hyväksyy hallitus.
Yksityiskohtaisempia tulosennusteita ei anneta koko yhtiön tasolla. Lausunnot lyhyen
aikavälin näkymistä ovat voimassa seuraavan vuosi- tai neljännesvuosikatsauksen
julkistamiseen saakka, ellei lausuntoa muuteta julkisesti sitä ennen. Millekään
osapuolelle ei anneta muita tulevaisuuteen kohdistuvia arvioita katsausten ulkopuolella.
Yhtiön tuloksen kehittymistä seurataan vertailukelpoisella liikevoitolla (comparable
EBIT), jossa ei huomioida varastovoittoja ja -tappioita, omaisuuden myyntivoittoja ja tappioita eikä avointen suojauspositioiden käypien arvojen muutoksia.
Tulosvaroitus
Neste antaa tulosvaroituksen, mikäli sen tuloksessa tai taloudellisessa asemassa on
tapahtunut odottamaton ja merkittävä muutos verrattuna sellaiseen perusteltuun
arvioon, jonka sijoittaja voi tehdä yhtiöstä sen aiemmin julkistaman tiedon perusteella ja
joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan Nesteen osakkeen hintaan. Samoin
tulosvaroitus annetaan, mikäli on syytä olettaa, että yhtiön tulos tai taloudellinen asema
tulee poikkeamaan yhtiön julkistamasta yksityiskohtaisemmasta tulosennusteesta silloin,
kun sellainen on annettu, ja mikäli poikkeama on sellainen, että sen julkistamisella
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Nesteen osakkeen tai muiden Nesteeseen
liittyvien rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan.
Neste tarkkailee jatkuvasti markkinoiden odotuksia, mutta ei pääsääntöisesti kommentoi
niitä eivätkä ne ole tulosvaroituksen antamisen perusta. Mikäli markkinoiden odotukset
kuitenkin eroavat merkittävällä tavalla yhtiön omista julkistetuista
tulevaisuudennäkymistä tai mikäli tarkempia näkymiä ei ole annettu, yhtiö voi harkita
näkymiensä tarkentamista pörssitiedotteella. Harkintaa tehtäessä huomioidaan öljy- ja
polttoainemarkkinoille tyypilliset nopeat ja voimakkaat vaihtelut, jotka ovat omiaan
vaikuttamaan yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan sekä positiivisesti että
negatiivisesti lyhyelläkin aikavälillä.
Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee hallitus, ellei asian kiireellisyys vaadi
toimitusjohtajan päätöstä asiassa.
Tulosvaroitus annetaan pörssitiedotteena mahdollisimman pian, ja sen tarpeellisuutta
arvioitaessa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti vertailukelpoisen liikevoiton
kehitykseen.
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7 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Neste laatii ja julkaisee Arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnan määräyksissä ja
ohjeissa ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä määritellyn säännöllisen
tiedonantovelvollisuuden mukaisesti vuosittain seuraavat taloudelliset raportit:


Osavuosikatsaukset



Tilinpäätöstiedote



Tilinpäätös (osana vuosikertomusta)

Kaikki raportit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla välittömästi julkaisun jälkeen.
Internetsivuilla on myös arkisto, josta löytyvät kaikki aikaisemmat raportit.
Neste julkaisee taloudellisissa raporteissa konsernin ja raportointisegmenttien tulokset
sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot. Taloudellisia tietoja tai tunnuslukuja ei
julkaista yhtiön muista yksiköistä.
Taloudelliset raportit julkaistaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan
tilikauden julkaisupäivät julkaistaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Aikataulu on
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.neste.com/sijoittajat
Osavuosikatsaukset
Neste laatii ja julkaisee neljännesvuosittain osavuosikatsauksen, jossa tarkastellaan
yhtiön liiketoiminnan ja tuloksen kehittymistä sekä muita Nesteen toimintaan tai
toimintaympäristöön liittyviä olennaisia asioita. Jos osavuosikatsauksien välissä
annetaan näistä asioista olennaisesti uutta tietoa, se julkaistaan aina pörssitiedotteena.
Osavuosikatsaus sisältää selostus- ja taulukko-osan. Katsaukset sisältävät
katsauskauden ja siihenastisen tilikauden luvut, vertailun katsauskauden ja edellisen
vuoden vastaavan kauden välillä sekä vertailun siihenastisen tilikauden ja edellisen
vuoden vastaavan ajanjakson välillä.
Tilinpäätöstiedote ja tilinpäätös
Neste laatii ja julkaisee vuosittain edellisen tilikauden tilinpäätöstä koskevan
tilinpäätöstiedotteen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään osavuosikatsausta, ja siihen sovelletaan samoja
säännöksiä kuin julkaistaviin osavuosikatsauksiin. Tilinpäätöstiedote kattaa neljännen
vuosineljänneksen lisäksi koko tilikauden.
Neste julkistaa vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana yhtiön
vuosikertomusta. Vuosikertomus on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä, ja se voidaan julkaista myös yksinomaan sähköisessä muodossa.
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8 TIEDOTTAMINEN
Pörssitiedotteet
Neste julkistaa pörssitiedotteella mahdollisimman pian tiedot merkittävistä päätöksistä,
asioista ja tapahtumista, joiden arvioidaan olevan sellaisia, että niiden julkistamisella
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Nesteen osakkeen tai muiden Nesteeseen
liittyvien rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan, edellyttäen, että niitä koskeva tieto
on täsmällistä. Myös päätöksistä, asioista ja tapahtumista, joilla muutoin arvioidaan
olevan tavallista enemmän kiinnostavuutta, voidaan julkistaa pörssitiedote.
Pörssitiedotteet laaditaan aina suomeksi ja englanniksi.
Pörssitiedotteilla kerrotaan mm. seuraavista asioista:


Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset



Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset



Muutokset aiemmin julkistettuihin strategioihin tai taloudellisiin tavoitteisiin



Tulevaisuuden näkymissä tapahtuneet merkittävät muutokset



Strategisesti tärkeät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt



Merkittävät toimintojen uudelleenjärjestelyt



Toimitusjohtajan, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä tilintarkastajien nimitykset



Merkittävät tai strategisesti tärkeät yrityskaupat, yhteisyritykset tai kumppanuudet,
joista on tehty sitova sopimus toisen osapuolen kanssa. Merkittävänä
yrityskauppana yhtiö pitää tavallisesti kauppoja, joissa vastikkeen arvo on vähintään
150 miljoonaa euroa



Yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet ja muut
oikeudenkäynnit tai viranomaistoimenpiteet, joiden arvioidaan olevan sellaisia, että
niiden julkistamisella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Nesteen osakkeen
tai muiden Nesteeseen liittyvien rahoitusvälineiden tai johdannaisten hintaan,
edellyttäen, että niitä koskeva tieto on täsmällistä



Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen



Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet

Nesteellä on määritelty sisäinen ohje koskien pörssitiedotteen julkistamisen
päätöksentekoprosessia.
Pörssitiedotteiden julkistamisen lykkääminen eräissä tapauksissa
Yhtiöllä oleva sisäpiiritieto tulee julkaista mahdollisimman pian. Neste voi kuitenkin
lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi
yhtiön oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä
harhaan ja yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.
Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä ja sitä koskevia prosesseja on käsitelty
tarkemmin Nesteen sisäisessä ohjeessa koskien pörssitiedotteen julkistamisen
päätöksentekoprosessia.
Lehdistötiedotteet ja muu tiedottaminen
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Lehdistötiedotteilla kerrotaan yritysuutisista, jotka eivät täytä yhtiön pörssitiedottamisen
vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai kiinnostavuutta sidosryhmien
näkökulmasta. Lehdistötiedotteella julkaistavia yritysuutisia ovat tavallisesti esimerkiksi:


Pienemmät yrityskaupat ja kumppanuudet



Pienemmät yhteistyösopimukset asiakkaiden tai muiden kumppaneiden kanssa



Uudet tuotteet, palvelut tai ratkaisut, jotka eivät ylitä pörssitiedottamisen kynnystä



Yksiköiden johdon nimitykset



Edistysaskeleet tutkimustoiminnassa ja raaka-ainepohjan laajentamisessa, jotka
eivät ylitä pörssitiedottamisen kynnystä



Tuotetestausprojektit



Yhtiön saamat tunnustukset ja tuotteille myönnetyt sertifikaatit



Vähemmän merkittävät poikkeamat yhtiön tuotantolaitoksilla



Osallistuminen tapahtumiin

Lehdistötiedotteita voidaan julkaista myös paikallisista tapahtumista ja palveluista, jolloin
ne julkaistaan vain paikallisella kielellä. Konserniviestintä vastaa tiedotteiden
julkistamisesta ja jakelusta.
Yhtiön Suomen tuotantolaitoksilla tapahtuvista poikkeamista lähetetään häiriötiedote
paikallisille sidosryhmille ja keskeisille tiedotusvälineille.
Lehdistö- ja poikkeamatiedotteiden lisäksi Neste julkaisee internetsivuillaan uutisia, joita
ei automaattisesti lähetetä medialle tai muille yhtiön lehdistötiedotteiden jakelulistalla
oleville. Näitä uutisia on mahdollista seurata yhtiön internetsivuilla.
Luottamuksellinen liiketoimintatieto
Neste ei kommentoi julkisuudessa luottamukselliseksi katsomiaan liiketoimintatietoja,
joita voivat olla muassa:


Yksittäisten raaka-ainetoimittajien nimet



Yksittäisten asiakkaiden nimet



Hankinta-, myynti- ja yhteistyösopimusten yksityiskohdat

9 VIESTINTÄ POIKKEUSTILANTEISSA
Nesteen viestinnän periaatteet ja vastuut poikkeus- ja kriisitilanteissa on määritelty
yhtiön kriisiviestintäohjeessa. Ohjeessa määritellään vastuut ja toimenpiteet tilanteissa,
joissa yhtiön tuotantolaitoksilla, terminaaleilla, asemaverkostossa tai muussa
toiminnassa sattunut odottamaton poikkeustilanne saattaa aiheuttaa konsernille tarpeen
tai velvollisuuden tiedottaa asiasta.
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Kriisin sattuessa paikallinen johto käynnistää sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän.
Konsernin viestintäjohdon saatua tiedon asiasta ja arvioitua tapahtuman vakavuuden
konserni ottaa vastuun pörssitiedotuksesta ja konsernin tiedotteista.
Tuotantopaikkakunnat tiedottavat konsernitason viestinnän lisäksi poikkeamatilanteista
erikseen omille sidosryhmilleen sovitussa laajuudessa.
10 VIESTINTÄKANAVAT, TIEDOTTEIDEN JAKELU JA SAATAVILLA OLO
Nesteen internetsivut (www.neste.com) ovat yhtiön tärkein viestintäkanava ajantasaisen
tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille. Tiedotteiden jakelu on järjestetty niin, että
tieto tavoittaa kaikki sidosryhmät samanaikaisesti. Konserniviestintä vastaa
pörssitiedotteiden jakelusta Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä
lehdistötiedotteiden jakelusta medialle. Yhtiön julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet
ovat saatavilla heti julkistamisen jälkeen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi kaikki yhtiön
julkaisemat tiedotteet jaetaan lehdistölle, sijoittajille sekä analyytikoille sähköpostitse,
mikäli he ovat niin toivoneet. Tiedotteiden jakelulistalle voi rekisteröityä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa: www.neste.com/media.
Nesteen julkaisemat taloudelliset raportit sekä pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla vähintään viisi vuotta julkistamisen jälkeen.
Myös tulosjulkistuksessa ja pääomamarkkinapäivässä esitetyt materiaalit ja tilaisuuden
webcast-lähetykset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa:
www.neste.com/sijoittajat.
11 KIELI
Nesteen virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkaistaan
suomen ja englannin kielellä.
12 SISÄPIIRITIEDON HALLINNOINTI
Neste hallinnoi yhtiön osakkeen ja muun rahoitusvälineen hintaan olennaisesti
vaikuttavaa julkistamatonta sisäpiiritietoa noudattaen Nasdaq Helsinki Oy:n
sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on hyväksynyt konsernille oman sisäpiiriohjeen, joka joiltain
osin asettaa vielä tiukempia vaatimuksia sisäpiiritiedon käsittelylle.
Sisäpiiritietoa ei ilmaista toiselle henkilölle, ellei se tapahdu osana työn, ammatin tai
tehtävien tavanomaista suorittamista. Tällöinkin varmistetaan, että tiedon saanut henkilö
on velvollinen pitämään tiedon salassa.
Hallituksen jäsenet ja sihteeri, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja
johtoryhmän sihteeri ovat yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Johtotehtävissä
toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle
yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemänsä kaupat ja muut liiketoimet, mikäli
niiden määrä ylittää 5 000 euroa kalenterivuodessa. Lisäksi yhtiö julkistaa tällaisia
ilmoituksia koskevat tiedot pörssitiedotteilla.
Lisäksi yhtiö on määritellyt osavuosikatsauksia tai vuositilinpäätöstä valmistelevia
nimettyjä henkilöitä sekä eräitä muita yhtiön johtohenkilöitä sekä yhtiön taloudesta,
taloudellisesta raportoinnista ja viestinnästä vastaavia henkilöitä yhtiön tiedollisessa
ytimessä toimiviksi henkilöiksi, vaikka heillä ei olisikaan sisäpiiritietoa,
Johtotehtävissä toimivat henkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa
käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen
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lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja
sitä koskevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä
ajanjaksona. Kaupankäynti on kuitenkin aina kiellettyä vähintään 30 vuorokauden
aikana ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista sekä niiden
julkistamispäivänä (ns. suljettu ikkuna).
Hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi yhtiö katsoo henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja
käsittelevien hankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun. Heidät merkitään erilliseen
hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin.
Yhtiön hankekohtaisille sisäpiiriläisille annetaan sisäpiiriohjeet, joihin sisältyvät myös
sisäpiirikauppoja koskevat ohjeet. Lisäksi yhtiön oma sisäpiiriohje on koko henkilöstön
saatavilla yhtiön intranetsivuilla ja yhtiö järjestää säännöllisesti sisäpiirikoulutusta.
13 TULKINNAT JA POIKKEAMAT
Tämä tiedonantopolitiikka on Nesteen hallituksen hyväksymä. Sen valvonnasta ja
tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan
käytännön toimeenpanosta.

