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Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan,
arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan
havaintoja. Tiedotteen julkaisee Finanssivalvonnan Markkina- ja menettelytapavalvonta.
Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista:

Ajankohtaista ESMAssa

1

Markkinoiden vääristäminen – mitä kaikkea se kattaa

2

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamiseen liittyvistä menettelytavoista

3

Tulevia muutoksia arvopapereiden tarjoamista ja listalleottoa koskevaan esitesääntelyyn

4

Liputusesimerkkejä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa

5

Seuraa Finanssivalvontaa Twitterissä

5

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinnan julkistaminen ja ilmoittaminen

6

Valvontapäätösten suomenkielisiä tiivistelmiä ei enää julkaista

7

Listayhtiötilaisuudet 2015

7

Ajankohtaista ESMAssa
Rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin
ja -asetukseen liittyvä 2- ja 3-tason sääntely

Paketoituja sijoitustuotteita koskevaan asetukseen
liittyvä 2-tason sääntely

ESMA on toimittanut komissiolle joulukuun puolessa välissä
rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin (MiFID II) ja -asetukseen (MiFIR) liittyvät tekniset täytäntöönpanostandardit
muun muassa kaupankäynnin keskeyttämiseen, hyödykejohdannaissopimusten positioraportoimiseen ja raportointipalvelujen tarjoajien toimilupiin liittyen.

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea (Joint
Committee) pyytää lausuntoja paketoituja sijoitustuotteita
koskevaan asetukseen (ns. PRIIPS-asetus) liittyvistä teknisten standardien luonnoksista. Lausuntoja pyydetään 29.
tammikuuta 2016 mennessä.

ESMA viimeistelee lisäksi ohjeita monimutkaisista rahoitusvälineistä, sijoituspalvelun tarjoajan henkilöstön tieto- ja
osaamisvaatimuksista sekä tuotteiden paketoinnista (crossselling).

Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvä
3-tason sääntely
ESMA valmistelee ohjeita markkinatunnusteluista ja sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä.

Lisätietoja antaa
Ville Kajala, johtava asiantuntija, puhelin 010 831 5226.
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Markkinoiden vääristäminen – mitä kaikkea
se kattaa
Finanssivalvonta valvoo liikkeeseenlaskijoiden rahoitusvälineillä käytävää kaupankäyntiä. Arvopaperimarkkinoiden toimivuus edellyttää, että sijoittajat voivat luottaa markkinoihin
ja niillä toimiviin osapuoliin. Markkinoiden väärinkäytökset
heikentävät tätä luottamusta. Finanssivalvonnan suorittamalla kaupankäynnin valvonnalla pyritään ehkäisemään
väärinkäytöksiä sekä toisaalta tutkitaan niitä jälkikäteen.
Kaupankäynnin valvonta kohdistuu epäiltyihin markkinoiden
väärinkäytöksiin eli sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ja markkinoiden vääristämiseen eli manipulaatioon.
Finanssivalvonta kiinnittää markkinoiden vääristämistä
valvoessaan huomiota poikkeuksellisiin transaktioihin ja
kauppoihin, jotka eivät vaikuta tavanomaisen kauppatavan
mukaisilta. Finanssivalvonnan omat havainnot sekä pörssiltä
tai sijoituspalveluntarjoajilta tulleet ilmoitukset ovat antaneet
aihetta selvittää kaupankäynnissä annettujen tarjousten ja
toteutuneiden kauppojen taloudellista tarkoitusta ja niiden
aitoutta. Sijoituspalvelun tarjoajat vastaavat myös omalta
osaltaan asiakkaidensa kaupankäynnin valvonnasta.

Mitä markkinoiden vääristämisellä tarkoitetaan
Markkinoiden vääristämisellä eli manipulaatiolla tarkoitetaan
sellaisia toimia, joiden perimmäinen tarkoitus on suoraan tai
välillisesti vaikuttaa keinotekoisesti rahoitusvälineen kysyntään, tarjontaan tai hintatasoon nostamalla, laskemalla
tai ylläpitämällä rahoitusvälineen kurssia tiettyä tointa tai
tarvetta varten.
Vääristäminen voidaan toteuttaa antamalla muun muassa
harhaanjohtava osto- tai myyntitarjous, näennäiskaupalla tai
muulla vilpillisellä toimintatavalla tai toimella, joka antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa rahoitusvälineen tarjonnasta,
kysynnästä tai hinnasta.
Vääristämisellä tarkoitetaan myös toimia, joilla varmistetaan
rahoitusvälineen arvo epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle sekä rahoitusvälinettä koskevan väärän tai harhaanjohtavan tiedon julkaisemista tai muuta levittämistä, jos tiedon
julkaisija tai levittäjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon
olevan väärä tai harhaanjohtava.

Miksi markkinoiden vääristäminen on kielletty
Markkinoiden vääristäminen on määritelty ja kielletty arvopaperimarkkinalaissa. Se on säädetty rikoslaissa rangaista-

vaksi teoksi. Rikoslaissa rangaistavuuden edellytyksenä on
tekijän hyötymistarkoitus sekä toiminnan tahallisuus. Arvopaperimarkkinalaissa säädetyn kiellon rikkominen ei näitä
edellytä. Näin ollen, vaikka teolla ei olisi tavoiteltu hyötyä
tai tahallisesti vääristetty kurssia, voi kyseessä olla arvopaperimarkkinalain mukaisen markkinoiden vääristämistä
koskevan kiellon rikkominen, josta seuraamuksena voi olla
Finanssivalvonnan määräämä hallinnollinen seuraamus.
Markkinoiden vääristämistä koskevien kieltojen ja sääntöjen
tarkoituksena on lisätä ja edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja vahvistaa sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin. Säännöt ovat tarpeellisia myös siksi, että markkinoilla
toimivat voivat toimia samoilla ehdoilla ja saman tiedon perusteella. Markkinaosapuolten on voitava luottaa siihen, että
markkinoilta saatavissa oleva informaatio ja siellä toteutetut
transaktiot ovat oikeita ja aitoja. Sijoittaja, joka toimii vääristyneeseen hintatasoon, kysyntään tai tarjontaan luottaen,
tekee sijoituspäätöksensä väärän informaation varassa.
Manipulatiivisille toimille on ominaista, että ne menettelytavoiltaan tai sisällöltään poikkeavat tavanomaisesta markkinakaupasta ja menettely kokonaisuudessaan poikkeaa
arvopaperimarkkinoilla noudatettavasta hyvästä tavasta.
Hyvän tavan mukaisessa menettelyssä toimitaan sellaisten
yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja sääntöjen mukaan,
joita markkinoilla pidetään oikeana ja kaikkien osapuolten
kannalta kohtuullisena kauppatapana.

Esimerkkejä manipulatiivisista toimista
Alla kuvatut toimintatavat voivat olla omiaan antamaan
markkinoille väärää tai harhaanjohtavaa kuvaa aidosta kysynnästä, tarjonnasta tai hintatasosta ja näin ollen saattavat
johtaa sijoittajia tekemään sijoituspäätöksiä väärin perustein.
Manipulatiivisia toimenpiteitä ovat toimeksiannot, joilla
pyritään vaikuttamaan esimerkiksi joko osakkeen päätös- tai
avauskurssiin tai pelkästään osakkeen hintatason ylläpitämiseen. Osakekauppa voidaan toteuttaa esimerkiksi hetkeä
ennen kaupankäynnin sulkeutumista aiemmasta tasosta
poikkeavaan hintaan.
Vaikuttamista voi tapahtua myös siten, että sijoittaja antaa
toimeksiannon, jonka vielä voimassa ollessa sijoittaja antaa
toisen vastakkaissuuntaisen toimeksiannon. Tämän jälkimmäisen toimeksiannon ei ole kuitenkaan tarkoituskaan
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Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen
soveltamiseen liittyvistä menettelytavoista
toteutua, vaan sen tarkoitus on antaa ainoastaan harhaanjohtavaa kuvaa osakkeeseen kohdistuvasta kysynnästä tai
tarjonnasta tietyllä hintatasolla ja vaikuttaa ensimmäisen
toimeksiannon toteutumiseen sijoittajalle edullisemmin.
Manipulatiivisesta toimintatavasta voi olla kyse myös niin
sanotuissa näennäiskaupoissa. Näennäiskaupassa ostaja ja
myyjä ovat joko sama taho tai toisiaan lähellä olevia tahoja.
Tällaisessa kaupassa ei tapahdu todellista omistusoikeuden
luovutusta eikä omistus tosiasiallisesti siirry, vaikka ulospäin näyttäisi siirtyvän, jolloin markkinoille voi syntyä väärä
tai harhaanjohtava kuva rahoitusvälineiden kysynnästä ja
tarjonnasta. Näennäiskauppojen harhaanjohtavuus syntyy
siitä, että muut markkinoilla toimivat eivät tiedä, että tehdyt
kaupat eivät ole aitoja arvopaperikauppoja, joihin sisältyisi
markkinariskin ottaminen tai siitä luopuminen. Jotta tällaisilla
kaupoilla ei annettaisi väärää tai harhaanjohtavaa kuvaa
markkinoille, niitä ei tulisi toteuttaa esimerkiksi verkkopankin kautta annettuina toimeksiantoina tarjouskirjassa, vaan
ne tulisi antaa välittäjälle sopimuskauppana toteutettavaksi
tarjouskirjan ulkopuolella.
Manipulatiivista toimintaa voi olla myös niin sanottu pump
and dump -toiminta. Henkilö hankkii joko itsenäisesti tai
yhteistyössä muiden kanssa aggressiivisilla ostoilla kohdeyrityksen osakkeita ja toimillaan nostaa osakkeiden hinnan (pump). Saatuaan sijoittajat kiinnostumaan ja kurssin
nousemaan henkilö myy (dump) manipuloidulla hintatasolla
osakkeet sijoittajille.
Markkinoiden vääristämistä voi olla myös väärän tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen markkinoille esimerkiksi
internetin keskustelupalstojen välityksellä. Henkilö voi levittää negatiivista tai positiivista informaatiota tarkoituksenaan
aikaansaada itselleen suotuisa kurssimuutos tai vaikuttaakseen muiden osto- tai myyntikäyttäytymiseen. Tähän niin
sanottuun informaatiomanipulaatioon voi syyllistyä kuka
tahansa, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon
olevan väärää tai harhaanjohtavaa.

Lisätietoja antaa
Laila Hietalahti, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5244.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus markkinoiden
väärinkäytöstä (MAR) tuli voimaan 3.7.2014 ja sitä aletaan
soveltaa 3.7.2016. MAR on suoraan sovellettavaa sääntelyä.

2-tason sääntelyn valmistelu vielä kesken
MAR:iin liittyy laaja 2-tason sääntely. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on valmistellut teknisiä sääntelystandardeja muun muassa sisäpiirintiedon julkistamisen
ja julkistamisen lykkäämisen teknisistä menettelytavoista,
johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden
liiketoimien julkistamisen muodosta ja mallista sekä sisäpiiriluetteloiden muodosta ja päivitystavasta. ESMA on julkistanut luonnokset ja toimittanut ne komission hyväksyttäviksi
28.9.2015. Tekniset sääntelystandardit annetaan komission
asetuksina sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on ne
hyväksynyt. ESMAn julkistamiin luonnoksiin teknisiksi sääntelystandardeiksi voi tulla muutoksia ennen niiden lopullista
hyväksymistä. Komissio kääntää tekniset sääntelystandardit
jäsenmaiden virallisille kielille.
Finanssivalvonta on informoinut MAR:in edellyttämistä muutoksista Markkinat-tiedotteissa 1/2015 ja 2/2015 ja joulukuussa 2015 järjestetyissä listayhtiötilaisuuksissa.

Johdon liiketoimien ilmoittamisen ja julkistamisen
käytännön menettelytavoista
Johdon liiketoimia koskeva sääntelystandardi (luonnos)
edellyttää, että jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset
määrittelevät ja ilmoittavat verkkosivuillaan tavat, joilla
johdon/lähipiirin liiketoimien ilmoitukset voidaan toimittaa
viranomaiselle. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitusten toimittamista koskevat menettelytavat verkkopalvelussaan kevään
2016 aikana.
Finanssivalvonnassa on vireillä sähköistä asiointia koskeva
hanke, jota on tarkoitus jatkossa hyödyntää johdon/lähipiirin
liiketoimien ilmoitusten toimittamisessa. Hanke ei kuitenkaan
valmistu kesään 2016 mennessä, ja tämän vuoksi Finanssivalvonnassa suunnitellaan parhaillaan korvaavaa menettelyä
väliajaksi. Tarkoituksena on, että liiketoimia koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa Finanssivalvonnalle sähköisesti täytettävällä lomakkeella. Tiedot voidaan toimittaa suomeksi,
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Tulevia muutoksia arvopapereiden
tarjoamista ja listalleottoa koskevaan
esitesääntelyyn
ruotsiksi tai englanniksi. Johtohenkilö/lähipiiri voi valtuuttaa
liikkeeseenlaskijan tai muun tahon toimittamaan ilmoitukset
puolestaan Finanssivalvonnalle.

Johdon/lähipiirin liiketoimien julkistamista varten
oma tiedoteluokka
Johdon/lähipiirin liiketoimien julkistamisen edellytetään
tapahtuvan sisäpiirintiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja
tiedot toimitetaan tiedotevarastoon.
Finanssivalvonta on keskustellut Helsingin pörssin kanssa
ja keskusteluissa on päädytty siihen, että johdon/lähipiirin
liiketoimien julkistamista varten tulee oma tiedoteluokka
”Johdon liiketoimet” (”Managers’ transactions”), jota tulee
käyttää näiden liiketoimien julkistamisessa.

Komissiolta ehdotus uudeksi arvopaperiesitteitä
koskevaksi sääntelyksi
Euroopan komissio on 30.11.2015 julkaissut ehdotuksen
uudeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetukseksi, joka korvaisi kokonaan nykyisen esitedirektiivin. Esitesääntelyn uudistaminen perustui alun perin esitedirektiivin
5-vuotis-uudelleentarkastelusuunnitelmaan ja se nivottiin
osaksi komission pääomamarkkinaunionia (Capital Markets
Union, CMU) koskevaa toimintasuunnitelmaa.
Uudistuksen tavoitteena on helpottaa eurooppalaisten
pääomamarkkinoiden toimivuutta keventämällä esitteen
laatimisesta aiheutuvaa työtä ja kustannuksia.
Uuden ehdotuksen muutoksia arvopaperimarkkinaesitesääntelyyn olisivat muun muassa

Sisäpiiriluettelot



Liikkeeseenlaskijalla tai sen puolesta/lukuun toimivalla on
velvollisuus ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy
sisäpiirintietoon (sisäpiiriluettelot).

esitteen laatimisvelvollisuuden euromääräisten ja prosenttimääräisten rajojen korotukset



esitteen sisältövaatimusten keventäminen tai
muuttaminen

Sisäpiiriluetteloita koskevan sääntelystandardin (luonnos)
liitteenä on hankeluetteloiden, pysyvien sisäpiiriläisten ja
SME Growth Market -yhtiöiden sisäpiiriluetteloiden mallit.
Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinaiset lomakkeet, joilla tiedot toimitetaan. Tästä johtuen Finanssivalvonta laatii erilliset
lomakkeet niistä tiedoista, jotka tulee erikseen pyydettäessä
toimittaa Finanssivalvonnalle sen kaupankäynnin valvontaa
varten.
Finanssivalvonta informoi tarkemmin lomakkeiden teknisestä muodosta kevään 2016 aikana verkkopalvelussaan ja
Markkinat-tiedotteessa.

Lisätietoja antaa
Pia Ovaska, lakimies, puhelin 010 831 5296.

– listalla jo olevien yhtiöiden anneissa (secondary
issuances)
– tiivistelmän muodon osalta
– riskikuvausten osalta
– pienten ja keskisuurten yhtiöiden osalta (SMEs)


uudenlaisen esiterakenteen mahdollistaminen usein liikkeeseenlaskuja tekeville yhtiöille (universal registration
document).

Ehdotettua esiteasetusta käsittelevät seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto, joten sen sisältö saattaa vielä
muuttua. Esiteasetusehdotuksessa annetaan lisäksi useissa
kohdin valtuuksia tai määräyksiä komissiolle laatia tarkemman tasoista sääntelyä, ja näiden säännösten valmistelu
vie oman aikansa. Voimaan tullessaan uusi asetus olisi
Suomessa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, ja se tullee
korvaamaan arvopaperimarkkinalain nykyiset 3–5 luvun
säännökset.
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Liputusesimerkkejä Finanssivalvonnan
verkkopalvelussa
Komission esitteitä koskeva delegoitu asetus
Euroopan komissio on 30.11.2015 julkaissut myös komission delegoidun esiteasetuksen. Tämä ehdotus koskee nyt
voimassa olevan komission esiteasetuksen (edellä mainittua
esitedirektiiviä alemman tasoinen säännös) tarkentamista
teknisillä yksityiskohdilla, jotka koskevat esitehakemuksen
käsittelyä, esitteiden julkaisemista ja arvopapereiden markkinointia. Uuteen delegoituun asetukseen on myös siirretty
sellaisenaan komission esiteasetuksen nykyisiä esitteiden
julkaisemista ja markkinointia koskevia artikloita, joten
delegoitu asetus on yhdistelmä uutta ja jo voimassa olevaa
säädöstekstiä. Sisällöllisesti delegoitu asetus ei Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan aiheuta merkittäviä muutoksia
nykyisiin toimintatapoihin, sillä esimerkiksi esitehakemusten
käsittelyn osalta nyt asetukseen kirjoitettuja toimintatapoja
on pääosin noudatettu tähänkin saakka. Delegoitu asetus
tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eli todennäköisesti
vuoden 2016 alkupuolella.
Molemmat ehdotukset ovat saatavilla englanninkielisinä
komission verkkopalvelussa osoitteessa http://ec.europa.
eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm.

Lisätietoja antaa
Maria Rekola, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5265.

Liputusvelvollisuutta koskevat muutokset arvopaperimarkkinalakiin tulivat voimaan 26.11.2015. Muutoksen yhteydessä
liputusta koskeva Finanssivalvonnan Määräykset ja Ohjeet
8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen kumottiin.
Liputusta koskevaa käytännön ohjeistusta annetaan Finanssivalvonnan verkkopalvelussa osoitteessa Listayhtiölle.fi >
Liputus. Verkkopalvelussa on tällä hetkellä saatavilla uusi
liputuslomake täyttöohjeineen sekä vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Liputusvelvollisuutta eri tilanteissa on pyritty avaamaan ja selkeyttämään esimerkeillä, joita on koottu
myös verkkosivustolle Liputusesimerkkejä -muistioon.
Koska liputusta koskeva ohje 8/2013 on kumottu, Finanssivalvonta julkistaa alkuvuodesta 2016 verkkopalvelussaan
myös liputuksiin liittyvää käytännön toimintaohjeistusta.

Lisätietoja antaa
Marianne Demecs, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5366.

Seuraa Finanssivalvontaa Twitterissä
Finanssivalvonta visertää muun muassa ESMAn lausunnoista ja lausuntopyynnöistä tilillään Twitter.com/FIN_FSA.
Liity seuraajiin!
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Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden
kotivaltion valinnan julkistaminen ja
ilmoittaminen
Marraskuussa voimaan tulleet arvopaperimarkkinalain (AML)
muutokset muuttivat muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskijaa koskevia säännöksiä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiovalinnan valinnasta, julkistamisesta
ja ilmoittamisesta. Kotivaltiovalinnan ja sen julkistamisen rinnalle on muun muassa tullut uutena vaatimuksena kotivaltiovalinnan ilmoittaminen viranomaiselle sekä kotivaltiovalinnan
määräytyminen siinä tilanteessa, että liikkeeseenlaskija ei
ole tehnyt kotivaltiovalintaa. Lakia on myös selkeytetty siten,
että kolmannen maan liikkeeseenlaskijaa koskeva sääntely
on siirretty omaan pykälään.

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija, jonka
yhtiöoikeudellinen kotipaikka on jossain Euroopan
talousalueen valtiossa (ETA-valtio)
Muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan, jonka arvopaperin nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 1000
euroa, on AML 7 luvun 3 §:n mukaan valittava säännöllisen
tiedonantovelvollisuuden kotivaltiokseen jokin niistä ETAvaltioista, jossa arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla tai liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukainen ETA-valtio. Kotivaltiovalinta
on voimassa laissa mainituin edellytyksin vähintään kolme
vuotta kerrallaan.
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tieto siitä, minkä ETAvaltion se on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden
kotivaltioksi ja toimitettava kotivaltiovalintansa tiedoksi
yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukaisen ETA-valtion valvojalle sekä kaikkien niiden ETA-valtioiden valvojille, jossa
liikkeeseenlaskijan arvopaperi on kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla.

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa
AML 7 luvun 3a §:n mukaan muun arvopaperin liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa
maassa, on valittava säännöllisen tiedonantovelvollisuuden
kotivaltiokseen jokin niistä ETA-valtioista, jossa liikkeeseen

lasketut arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Kotivaltiovalinta on voimassa laissa mainituin edellytyksin vähintään kolme vuotta kerrallaan.
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tieto siitä, minkä ETAvaltion se on valinnut säännöllisen tiedonantovelvollisuuden
kotivaltioksi ja toimitettava kotivaltiovalintansa tiedoksi
yhtiöoikeudellisen kotipaikan mukaisen ETA-valtion valvojalle sekä kaikkien niiden ETA-valtioiden valvojille, jossa
liikkeeseenlaskijan arvopaperi on kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla.

Julkistamista ja ilmoittamista koskevat aikarajat
AML 7 luvun 3b § edellyttää, että säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltiovalinta on julkistettava ja ilmoitettava
kolmen kuukauden kuluessa kaupankäynnin alkamisesta.
Muussa tapauksessa kotivaltioksi katsotaan kaikki ne ETAvaltiot, joissa arvopaperi on kaupankäynnin kohteena siihen
saakka, kunnes liikkeeseenlaskija on tehnyt kotivaltiovalinnan, julkistanut siitä tiedon sekä ilmoittanut kotivaltiovalintansa viranomaiselle lain edellyttämällä tavalla.
Jos muut arvopaperit ovat lain voimaan tullessa kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ja kotivaltiovalintaa ei ole aiemmin julkistettu, lain siirtymäsäännöksen
mukaan kolmen kuukauden aika lasketaan lain voimaantulosta. Kuitenkaan liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa ja jonka liikkeeseen laskemia
arvopapereita on kaupankäynnin kohteena säännellyllä
markkinalla ainoastaan Suomessa, ei tarvitse julkistaa eikä
ilmoittaa kotivaltiovalintaansa Finanssivalvonnalle.

Lisätietoja antaa
Anu Lassila-Lonka, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5566.
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Valvontapäätösten suomenkielisiä
tiivistelmiä ei enää julkaista
Finanssivalvonta ei jatkossa julkaise suomenkielisiä tiivistelmiä eurooppalaisten tilinpäätösvalvojien tekemistä valvontapäätöksistä. Finanssivalvonta aloitti tiivistelmien laatimisen vuonna 2011. ESMAn julkaisemat valvontapäätökset
löytyvät ESMAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa
Nina Lindeman, tilinpäätösasiantuntija, puhelin
010 831 5325.

Listayhtiötilaisuudet 2015
Finanssivalvonta järjesti joulukuussa kaksi listayhtiöiden
taloudelliseen raportointiin liittyvää tilaisuutta, joihin osallistui
yhteensä yli 160 henkilöä. Tämän vuoden listayhtiötilaisuudet muodostuivat kahdesta erillisestä kokonaisuudesta, joista ensimmäisessä käsiteltiin IFRS-taloudellista raportointia ja
jälkimmäisessä tiedonantovelvollisuuteen, johdon liiketoimien ilmoittamiseen ja julkistamiseen, sisäpiiriluetteloihin sekä
liputukseen tulossa olevia muutoksia. Tilaisuuksissa käytiin
läpi IFRS-valvonnan valvontahavaintoja vuodelta 2015,
liitetietoinformaation sääntelyä ja valvontaa sekä IFRS 9:n ja
IFRS 15:n käyttöön valmistautumista. Tilaisuudessa esitettiin
ESMAn ohje vaihtoehtoisista tunnusluvuista sekä kerrottiin
muutoksista listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen. Lisäksi
kerrottiin johdon liiketoimien ilmoittamisesta ja julkistamisesta sekä sisäpiiriluetteloista. Tilaisuudessa esitettiin myös
liputusvelvollisuusmuutokset.
Tilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla Finanssivalvonnan
verkkopalvelussa osoitteessa http://www.finanssivalvonta.fi/
fi/Listayhtiolle.

Lisätietoja antaa
Markkina- ja menettelytapavalvonta, puhelin 010 831 5585.

