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1. Yleistä
Delete Group Oyj:n joukkovelkakirjalaina noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö
noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin sääntöjä ja suosituksia, Suomen
osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön
säännöksiä, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja sen nojalla annetun
alemmanasteisen sääntelyn määräyksiä sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistusta.
Tässä Delete Group Oyj:n tiedonantopolitiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja
menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden eri
osapuolien kanssa. Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että kaikilla
markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja
riittävää tietoa yhtiön joukkovelkakirjan arvon määrittämiseksi.
Tämä politiikka tarkastetaan määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.
2. Tiedonantovelvollisuus ja viestinnän yleiset periaatteet
Delete Group Oyj noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä,
Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan antamia ohjeita ja yhtiön
hallinnointiperiaatteita.
Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin. Viestinnän yleisinä periaatteina ovat
läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Yhtiö viestii
johdonmukaisesti myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille
sidosryhmilleen. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta
mahdollisimman pian. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön
toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta
suorituskyvystä.
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, arvopaperimarkkinalain ja muun
yhtiöön soveltuvan sääntelyn ja ohjeistuksen mukaiset tiedonantovelvollisuudet
voi jakaa säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Säännöllisellä
tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta antaa säännöllisesti
tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Tämä koskee
osavuosiraporttien,
puolivuotiskatsausten,
tilinpäätösten
ja
tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella
tarkoitetaan tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista yhtiötä koskevasta
sisäpiiritiedosta, eli tiedosta, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus
yhtiön rahoitusvälineiden, kuten sen joukkovelkakirjan, tai muiden siihen liittyvien
rahoitusvälineiden hintaan.
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Sisäpiirintietojen
periaatteita:

julkistamisessa

markkinoille

noudatetaan

seuraavia

a) Sisäpiirintieto julkaistaan mahdollisimman pian;
b) Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti yhtiö julkistaa
mahdollisimman pian sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää
julkistamista MAR:n mukaisesti;
c) Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen
vastaanottajan on mahdollista arvioida tietojen vaikutusta yhtiön
taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen;
d) Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, ja tiedot julkistetaan
tarkoin valvotulla tavalla: ensin Nasdaq Helsingille ja keskeisille
tiedotusvälineille ja vasta sen jälkeen muille osapuolille;
e) Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla; ja
f) Kaikki tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen tieto
Delete Group Oyj julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun
vuotuisen aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan
ennen edellisen tilikauden päättymistä. Taloudelliset tiedot ja tunnusluvut
julkaistaan konsernitasolla suomeksi ja englanniksi.
Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tase- ja rahoitusasemasta, näkymistä,
kannattavuuskehityksestä tai muusta yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön
liittyvistä olennaisista asioista annetaan pääsääntöisesti osavuosiraporteissa,
puolivuotiskatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa. Mikäli osavuosiraporttien,
puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden välissä annetaan näitä asioita
koskevaa tietoa, joka on sisäpiirintietoa, se julkaistaan aina pörssitiedotteena.
Sisäpiirintiedon julkistaminen ja päätös julkistamisen lykkäämisestä
Delete Group Oyj ilmoittaa yleisölle mahdollisimman pian yhtiötä suoraan
koskevasta sisäpiiritiedosta. Sisäpiirintiedon julkistamisesta tai julkistamisen
lykkäämisestä päättää yhtiön konsernijohtaja, talousjohtaja tai hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä (Disclosure Committee). Tiedottamista koskevia päätöksiä voivat
tehdä yhtiön Disclosure Committee.
Delete Group Oyj julkistaa Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon
pörssitiedotteella mahdollisimman pian, ellei yhtiö päätä lykätä sisäpiiritiedon
julkistamista.
Sisäpiiritietoa voi olla mm. julkaisematon tieto:
- olennaisesta muutoksesta yhtiön tuloksessa ja/tai taloudellisessa
asemassa (positiivinen tai negatiivinen);
- merkittävästä muutoksesta yhtiön toiminnassa ja strategiassa;
- sulautumisesta,
jakautumisesta
tai
muusta
merkittävästä
yritysjärjestelystä yhtiössä tai yrityskaupasta; ja
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-

merkittävästä osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta
yhtiön osakkeita koskevasta merkittävästä muutoksesta, kuten
osakkeiden yhdistämisestä tai jakamisesta;
jolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön arvostukseen kuten merkittävät
oikeudenkäynnit, viranomaisten päätökset tai näihin liittyvät sopimukset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) 17 artiklan
mukaisesti Delete Group voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon
julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
• tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut
edut;
• tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä
harhaan; ja
• yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.
Päätöksen sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee yhtiössä Disclosure
Committee. Päätös tehdään Disclosure Committeen tekemän sisäpiirintiedon
lykkäämisperusteiden täyttymistä koskevan arvioinnin perusteella. Arvio ja
lykkäämispäätös tehdään kirjallisena, päätös päivätään (ml. kellonaika) ja arvio
ja päätös säilytetään vähintään viisi vuotta päätöksen tekemisestä.
Säilyttämisestä vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja. Disclosure Committee seuraa
jatkuvasti lykkäämisedellytysten täyttymistä, jotta yhtiöllä on valmius julkistaa
tiedot välittömästi, jos lykkäämisedellytykset eivät enää täyty. Kun sisäpiirintieto
julkistetaan, yhtiö ilmoittaa tästä Finanssivalvonnalle sen ohjeistuksen
mukaisesti. Kun Disclosure Committee tekee lykkäämispäätöksen, kyseessä
olevaa sisäpiirintietoa koskien perustetaan hankekohtainen sisäpiiriluettelo.
Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot
Delete Group Oyj ei pääsääntöisesti kommentoi markkinoilla mahdollisesti
esiintyviä huhuja, joukkovelkakirjalainan hintakehitystä, kilpailijoiden tai
asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen yhtiön
toimintaa koskevia selvästi virheellisiä tietoja. yhtiö ei myöskään ota kantaa
mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli huhu kuitenkin liittyy selvästi
sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän
täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää
pystytä takaamaan, yhtiö julkistaa tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian
asian tultua yhtiön tietoon.
Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet
Delete Group Oyj:n tavoitteena on tehokas yhteydenpito yhtiön ja
pääomamarkkinoiden eri osapuolien välillä. Pääomamarkkinoille suunnatun
viestinnän tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla on olennaista tietoa
yhtiöstä ja sen joukkovelkakirjalainasta yhtiön joukkovelkakirjalainan käyvän
arvon määrittämiseksi.
Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta yhtiön tavoitteena on vastata ilman aiheetonta
viivytystä joukkovelkakirjalainan haltijoiden, sijoittajien, analyytikoiden ja
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tiedotusvälineiden rutiiniluonteisiin kyselyihin. Ainoastaan Delete Group Oyj:n
konsernijohtajalla on oikeus antaa julkisia lausuntoja yhtiötä koskevista
olennaisista tiedoista. Yhtiö ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai sitä
koskevien rahoitusinstrumenttien hintaa tai hinnan kehitystä.
Yhtiön johto tapaa säännöllisesti sijoittajia ja analyytikkoja road show tilaisuuksissa ja tapaamisissa, joissa esitellään yhtiötä, liiketoimintaa, strategiaa
ja taloudellisia tuloksia. Tiedot, joita yhtiön johto antaa sijoittajille ja analyytikoille
suunnatuissa tapaamisissa ja yritysesityksissä, rajoittuvat seikkoihin, jotka on jo
julkaistu tai jotka ovat yleisesti tiedossa markkinoilla.
Hiljainen jakso
Delete Group Oyj noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää
ennen osavuosiraporttien, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen
julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Delete Group Oyj ei kommentoi yhtiön
taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana
yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota
kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin.
Hiljaiset jaksot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivujen sijoittajakalenterissa.
Markkinanäkymä
Yhtiö julkaisee vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä markkinan
tulevaisuudennäkymistä. Seuraavan vuoden näkymistä tiedotetaan viimeistään
tilinpäätöstiedotteessa. Esitetyt näkemykset perustuvat yhtiön johdon
kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden toimintojen
kehityksestä. Todelliset tulokset voivat poiketa näistä lausunnoista ja arvioista
merkittävästi. Yhtiön markkinanäkymä julkaistaan yhtiön Internet-sivustolla
osavuosiraporteissa,
puolivuotiskatsauksissa,
tilinpäätöstiedotteissa
ja
vuosikertomuksessa. Kulloinkin voimassa oleva markkinanäkymä löytyy yhtiön
Internet-sivustolta osoitteesta www.deletegroup.fi.
Tulosvaroitus
Delete Group Oyj antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli yhtiö arvioi
sen tuloksen tai taloudellisen aseman kehityksen muuttuneen olennaisesti
positiivisemmaksi (positiivinen tulosvaroitus) tai negatiivisemmaksi kuin yhtiö on
aiemmin julkaissut.
Tulosvaroituksen tarpeen arvioi ja päättää Delete Group Oyj:n konsernijohtaja
yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Tulosvaroituksesta julkaistaan aina pörssitiedote.
3. Roolit ja vastuut
Delete Group Oyj:ssä sijoittajasuhteet ja arvopaperimarkkinalainsäädännön
noudattaminen ovat konsernijohtajan ja yhtiön hallituksen vastuulla. Yhtiön
tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa konsernijohtaja.
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Konsernijohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita
tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta.
Pääasiallinen lausunnonantaja yhtiötä koskevissa haastatteluissa ja
tapaamisissa on konsernijohtaja. Hänen pyynnöstään tilaisuuksiin ja tapaamisiin
voi osallistua myös muita yhtiön edustajia.
4. Delete Group Oyj:n julkaisemat tiedotteet
Delete Group Oyj:n julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan:
pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet, joita julkaistaan Yhtiön sijoittajasivustolla
www.deletegroup.fi. Lisäksi yhtiö julkaisee verkkosivuillaan www.delete.fi
Ajankohtaista-osiossa ajankohtaisia kuulumisia, jotka saattavat kiinnostaa yhtiön
sidosryhmiä.
Pörssitiedotteet
Delete Group Oyj julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella tietoja
sellaisista yhtiön toimintaa koskevista asioista, toimista ja tapahtumista, jotka
ovat sisäpiirintietoa tai, jotka on muutoin julkistettava pörssitiedotteella
esimerkiksi Pörssin vaatimuksesta.
Näitä ovat mm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taloudelliset raportit ja liiketoimintakatsaukset puolivuosittain
Merkittävät strategiamuutokset
Merkittävät
muutokset
yhtiön
taloudellisissa
ja
yleisissä
tulevaisuudennäkymissä
Merkittävät konserniyhtiöiden saamat tilaukset ja sopimukset
Merkittävät yrityskaupat, yritysmyynnit ja yhteisyritysten perustamiset
Merkittävät investoinnit
Muutokset konsernin hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanossa
Tilintarkastajien vaihtuminen
Taloudellisen suorituskykyyn merkittävästi vaikuttavat tilanteet
Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat
Muut kulloinkin voimassa olevat Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaiset
pörssitiedotteella julkistettavat asiat

Delete Group Oyj:n konsernijohtaja hyväksyy pörssitiedotteet ennen niiden
julkistamista.
Lehdistötiedotteet
Delete Group Oyj voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa koskevia
tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä
pörssitiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten
yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi. Lehdistötiedotteiden julkistamisesta vastaa
yhtiön viestintä yhdessä kyseisestä toiminnosta vastaavan henkilön ja
konsernijohtajan kanssa.
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Pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Delete Group Oyj julkaisee verkkosivuillaan
www.delete.fi ajankohtaisia asioita, jotka kertovat konsernin kuulumisia kaikille
sidosryhmille.
5. Kanavat
Delete Group Oyj julkaisee mahdollisimman pian kaiken tiedon, joka on
sisäpiirintietoa ja jolla näin arvioidaan todennäköisesti olevan huomattava
vaikutus yhtiön joukkovelkakirjalainan ja muiden rahoitusvälineiden arvoon.
Sijoittajasivuston www.deletegroup.fi pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi yhtiön
verkkosivusto www.delete.fi on myös tärkeä yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien
tietojen julkaisukanava.
Delete Group Oyj julkaisee pörssi- ja lehdistötiedotteet Nasdaq Helsingin ja
keskeisten tiedotusvälineiden kautta. Kaikki pörssi- ja lehdistötiedotteet
julkaistaan samanaikaisesti yhtiön sijoittajasivuilla suomeksi ja englanniksi.
Varmistaakseen, että kaikki sidosryhmät saavat tietoa samanaikaisesti, yhtiö
julkaisee
myös
mahdollisissa
tulostiedotustilaisuuksissa
tai
analyytikkokonferensseissa
käytetyn
materiaalin
verkkosivuillaan
mahdollisimman samanaikaisesti.
6. Sisäpiiriohje ja suljettu ikkuna
Sisäpiiritiedonhallinnassa Delete Group Oyj noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä
ja viranomaisohjeistuksia sekä Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi
Deletellä on yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje. Sisäpiiriohjeessa
käsitellään mm. sisäpiiritiedon lykkäämiseen liittyvää menettelyä.
Delete Group Oyj:ssä johtotehtävissä toimivat henkilöt (hallituksen jäsenet,
konsernijohtaja ja konsernin johtoryhmä) sekä tietyt yhtiön taloudellisen
raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt (”Sisäpiiriläiset”) eivät saa käydä
kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla tai ryhtyä tiettyihin muihin
yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviin liiketoimiin 30 vuorokauteen ennen yhtiön
osavuosiraportin, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista
(ns. suljettu ikkuna).
Tiedonantosäännöt sitovat myös Delete Group Oyj:n henkilöstöä. Mikäli
henkilöstöön kuuluville annetaan tiedoksi yhtiötä koskevaa sisäpiirintietoa, näille
henkilöille ilmoitetaan yhtiön sisäpiirisäännösten koskevan myös heitä. Tämän
jälkeen heidät merkitään yhtiön sisäpiiriluetteloon. Yhtiön henkilökunnalle on
yhtiön listautumisprosessin yhteydessä annettu koulutus siitä, mitä listayhtiön
sisäpiiriläisyyteen
liittyy
ja
kuinka
listayhtiön
tulee
toimia
sen
tiedonantovelvollisuuksiin liittyen. Tätä koulutusta varten tuotettu kirjallinen
ohjeistus on kaikkien saatavilla yhtiön intranet-sivuilla. Koulutusmateriaali
liitetään uusien henkilöiden perehdytysmateriaaliin.
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7. Tulkinta
Tämä tiedonantopolitiikka on yhtiön hallituksen hyväksymä. Sen valvonnasta ja
tulkinnasta vastaa yhtiön konsernijohtaja, joka antaa tarvittaessa lisäohjeita
tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta.
Politiikan hyväksyjä: Delete Group Oyj:n hallitus
Politiikan vastuuhenkilö: konsernijohtaja
Politiikka on hyväksytty ensimmäisen kerran: 28.2.2018

