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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N TIEDONANTOPOLITII KKA 
 
Tausta 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin emoyhtiön Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj noudattaa 
tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan standardeja ja ohjeita sekä 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä. 
 
Tämän Pohjois-Karjalan Kirjapainon hallituksen hyväksymän tiedonantopolitiikan tavoitteena on 
varmistaa, että julkistettava tieto annetaan viipymättä ja tasapuolisesti. Tarkoituksena on, että 
kaikilla markkinoilla toimivilla on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeen hinnan 
muodostukseen saatavilla olennaiset ja riittävät tiedot. 
 
Sijoittajaviestinnän periaatteet 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen 
varapuheenjohtaja voivat kommentoida konsernin taloudellista tilaa yhtiöstä ulospäin sekä 
suullisesti että kirjallisesti. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja vastaa yhtiön ja 
konsernin sijoittajaviestinnästä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n talous- ja kehitysjohtaja vastaa 
yhtiön ja konsernin taloustiedottamiseen liittyvien lakien, asetusten ja säädösten seurannasta ja 
noudattamisesta. 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapainon tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta 
tiedonantovelvollisuudesta. Tiedonantovelvollisuus perustuu olennaisuuden periaatteeseen.  
 
Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta julkaista säännöllistä 
tietoa tuloksensa kehityksestä (tilinpäätös ja toimintakertomus sekä osavuosikatsaukset). 
Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien raporttien julkistuspäivät julkistetaan ennen 
edellisen tilikauden päättymistä.  
 
Jatkuva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista seikoista, jotka 
yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön arvopapereiden arvoon. 
 
Olennaisuudella tarkoitetaan tietoa, jolla voidaan olettaa olevan vaikutusta yksittäisen sijoittajan 
näkemykseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä. Yhtiö julkistaa ilman aiheetonta viivytystä 
kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka yhtiön oman arvion mukaan ovat omiaan 
olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. 
 
Olennaisia ja siten erikseen pörssitiedotettavia asioita ovat mm.: 
- hallituksen tai osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset 
- toimitusjohtajan, toimialajohtajien, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien nimitykset 
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- merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset 
- Yhteistyösopimukset, yrityskaupat, investoinnit, tapahtumat ja yksittäiset kaupat, joilla arvioidaan 
olevan olennainen vaikutus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n liikevaihdon, tuloksen tai 
rahoitusaseman kehitykseen.  
- Merkittävien riskielementtien toteutuminen, kuten esim. tulipalo, joka aiheuttaa keskeytyksen tai 
olennaisen haitan yhtiön liiketoimintaan. 
- Yt-neuvottelut, joilla on olennainen vaikutus yhtiön tai sen osa-alueen toimintaan tai 
tuloksentekokykyyn. 

 
Sijoittajaviestinnän ohjenuorana on johdonmukaisuus. Jos viestitään jonkun olennaisen tapahtuman 
alkamisesta, tulee viestiä myös tilanteen kehittymisestä sekä tapahtuman päättymisestä. 
 
Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset 
Toimintakertomuksessa sekä osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosassa esitetään 
arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arviot perustuvat antoajankohdan 
mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen toimintojen kehityksestä ja toteutuvat tulokset voivat olla 
siten erilaiset. 
 
Esitettyjen tulevaisuudennäkymien yhteydessä annetaan verbaaliset tulosnäkymät (ei numeraaliset).   
 
Yhtiössä seurataan käytössä olevien raportointijärjestelmien tuottaman tiedon perusteella 
toimialojen ja konsernin budjettien toteutumista. Arvopaperisalkun markkina-arvon muutokset eivät 
vaikuta konsernin liiketoiminnan tulokseen, mutta niillä voi olla merkittävä vaikutus konsernin 
kokonaistulokseen. Johdon näkemyksen perusteella ei tehdä osakemarkkinoiden kehittymiseen 
liittyviä ennusteita. Jos toteutumat poikkeavat selvästi markkinoille aiemmin tiedotetuista 
näkymistä, toimitusjohtaja ilmoittaa asian hallitukselle ja hallitus tekee päätöksen mahdollisen 
tulosvaroituksen antamisesta.  
 
Viestintäkanavat 
Pörssitiedotteet on arkistoitu valtakunnalliseen tiedotevarastoon, jota ylläpitää NASDAQ OMX 
Helsinki Oy. Pörssitiedotteiden jakelusta vastaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
tiedotejakelupalvelu. Tiedotteet julkaistaan suomenkielisinä ja pörssitiedotteet julkaistaan 
julkistamishetkellä myös yhtiön internetsivuilla www.pkkoyj.com. 
 
Sisäpiiri ja hiljainen jakso 
Yhtiöllä on julkinen ja yrityskohtainen sisäpiiri sekä tarvittaessa perustettava hankekohtainen 
sisäpiiri.  
 
Sisäpiiriläiset eivät sisäpiiriohjeen mukaan saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 21 päivää ennen 
yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.  
 
Markkinahuhut ja mahdolliset tietovuodot    
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ei kommentoi markkinahuhuja, ellei niillä koeta olevan yhtiötä 
vahingoittava tai yhtiön toimintaa olennaisesti vääristävä vaikutus. 
 
Mahdolliset olennaiset tietovuodot korjataan välittömästi vuodon tullessa ilmi erillisellä 
pörssitiedotteella toimitusjohtajan toimesta. 
 
Tiedonantopolitiikka on hyväksytty Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksessa 16.12.2011, ja 
se on luettavissa Pohjois-Karjalan Kirjapainon verkkosivuilla www.pkkoyj.com.  
 
Vastuuhenkilö ohjeen päivittämisessä on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n talous- ja 
kehitysjohtaja. 
 
 
 


