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Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusesimerkkejä
Tässä dokumentissa on esimerkkejä johdon kauppojen ilmoittamisesta erilaisissa liiketoimissa.
Esimerkit koskevat yleisimmin kysyttyjä liiketoimi-ilmoituksia.

Lomakkeen ensimmäisen sivun täyttäminen
Lomakkeen ensimmäisellä sivulla annetaan ilmoitusvelvollista, liikkeeseenlaskijaa sekä ilmoituksen
luonnetta koskevat tiedot.

Lomakkeen toinen sivu ja lisäsivut
Ilmoituslomakkeen toisella sivulla annetaan ilmoitettavaa liiketoimea koskevat tiedot. Toinen sivu
täytetään useamman kerran, jos ilmoitusvelvollisella on useampia eri liiketoimia ilmoitettavana
ilmoitusajan sisällä (kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisesta, T+3) ja liiketoimet koskevat
•
•
•
•

liikkeeseenlaskijan eri rahoitusvälineitä,
eri liiketoimityyppejä,
eri kauppapaikkaa tai
liiketoimet on tehty eri päivämäärinä.

Kukin edellä mainituista seikoista vaatii erillisen sivun liiketoimikohtaisia tietoja varten.
Osassa liiketoimia hintatiedoksi ilmoitetaan 0,00. Osakkeiden arvo tulee kuitenkin huomioida
liiketoimien raja-arvon (5 000 euroa) laskennassa, katso tarkemmin ESMA MAR
Q&A: https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers#title-paragrah-3
MAR 19 (8) artiklan perusteella liiketoimia, jotka jäävät alle 5 000 euron kalenterivuoden aikana ei
tarvitse ilmoittaa ja julkistaa. 5 000 euron raja-arvo lasketaan yhteen nettouttamatta kaikki
ilmoitusvelvollisen liiketoimet.

Pörssitiedotteen tekeminen lomakkeen avulla
Dokumentin lopussa on ohjeet pörssitiedotteen tekemisestä lomakkeen avulla.
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1 Ilmoitusvelvollisen ja liikkeeseenlaskijan tiedot, lomakkeen
ensimmäinen sivu
1.1 Johtotehtävissä toimivan henkilön ilmoitus
Ilmoitusvelvollinen Matti Johtohenkilö on Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) hallituksen jäsen. Kyseessä
on ilmoitettavaa liiketoimea koskeva ensimmäinen ilmoitus. Viitenumero muodostuu automaattisesti
lomakkeen tallennuksen yhteydessä.
Huom. Luonnollisten henkilöiden nimet ilmoitetaan muodossa sukunimi, etunimi.

1.2 Lähipiiriin kuuluvan luonnollisen henkilön ilmoitus
Johtotehtävissä toimivan henkilön vaimo Leena Lähipiiriläinen on tehnyt liiketoimen ja tullut
ilmoitusvelvolliseksi. Kyseessä on ilmoitettavaa liiketoimea koskeva ensimmäinen ilmoitus.
Viitenumero muodostuu automaattisesti lomakkeen tallennuksen yhteydessä.
Huom. Luonnollisten henkilöiden nimet ilmoitetaan muodossa sukunimi, etunimi.
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1.3 Lähipiiriyhteisön ilmoitus
Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriyhteisö (Lähipiiriyhteisö Oy) on tehnyt liiketoimen Yhtiö
Oyj:n rahoitusvälineellä. Kyseessä on ilmoitettavaa liiketoimea koskeva ensimmäinen ilmoitus.
Viitenumero muodostuu automaattisesti lomakkeen tallennuksen yhteydessä.
Huom. Rasti kohdassa oikeushenkilö.

1.4 Useamman johtohenkilön yhteisen lähipiiriyhteisön ilmoitus
Yhtiö Oyj:n johtohenkilöiden lähipiiriyhteisö on tehnyt liiketoimen liikkeeseenlaskijan
rahoitusvälineellä. Lähipiiriyhteisö Oy:n ja johtohenkilöiden tiedot ilmoitetaan samalla lomakkeella.
Kyseessä on ilmoitettavaa liiketoimea koskeva ensimmäinen ilmoitus. Viitenumero muodostuu
automaattisesti lomakkeen tallennuksen yhteydessä.
Huom. Rasti kohdassa oikeushenkilö.
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1.5 Korjausilmoitus
Matti Johtohenkilön aiemmin lähettämässä ilmoituksessa on ollut virhe, joka korjataan
muutosilmoituksella. Korjausilmoituksen pohjaksi otetaan aiemmin lähetetty virheellinen ilmoitus,
jonka tietoja muutosilmoituksella muutetaan. Viitenumerona pidetään aiemmin lähetetyn
ensimmäisen ilmoituksen viitenumero. Muutoksen selostus kohdassa kuvataan ensimmäisessä
ilmoituksessa ollut virhe. Lomakkeen toiselle sivulle täytetään liiketoimien oikeat tiedot täydellisenä.
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2 Liiketoimia koskevat tiedot, lomakkeen toinen sivu
2.1 Osakkeiden hankkiminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö hankkii 1.6.2017 Helsingin pörssin päälistalta
Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita 10 000 kappaletta. Osakkeiden hankinta toteutuu päivän
aikana viidessä eri erässä.
Jokainen erä tulee ilmoittaa omalla rivillään Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot -osiossa. Lomake
täyttää Liiketoimien yhdistetyt tiedot automaattisesti.
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2.2 Osakkeita hankkii omaisuudenhoitaja
Täydellä valtakirjalla toimiva omaisuudenhoitaja hankkii johtohenkilön tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan
henkilön lukuun Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita 15 000 kappaletta 1.6.2017 Helsingin
pörssin päälistalta. Hankinta toteutuu päivän aikana kolmessa eri erässä.
Jokainen erä tulee ilmoittaa omalla rivillään Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot -osiossa.
Lomake täyttää Liiketoimien yhdistetyt tiedot automaattisesti.
Huom. Lisätiedot -kohdasta tulee rastittaa liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla.
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2.3 Osakkeiden luovuttaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö myy 1.6.2017 Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija)
osakkeita 5 000 kappaletta. Luovutus toteutuu päivän aikana kolmessa eri erässä Helsingin
pörssissä.
Jokainen erä tulee ilmoittaa omalla rivillään Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot -osiossa.
Lomake täyttää Liiketoimien yhdistetyt tiedot automaattisesti.
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2.4 Kannustinohjelma – osakkeet jaetaan yhtiön omista osakkeista
Johtohenkilö saa 1.6.2017 5 000 kappaletta osakkeita palkkioksi Yhtiö Oyj:n osakepalkkio-ohjelman
mukaisesti. Yhtiö jakaa palkkio-osakkeet johtohenkilölle yhtiön hallussa olevista omista osakkeista.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00, kun kyseessä on ilmoitusvelvolliselle
rahavastikkeeton osakepalkkio. Saatujen osakkeiden arvo tulee kuitenkin ottaa huomioon johdon
liiketoimien raja-arvon (5 000 euroa) laskennassa.
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2.5 Kannustinohjelma – osakkeet hankitaan markkinoilta johtohenkilön lukuun
Johtohenkilö saa 5 000 kappaletta osakkeita palkkioksi Yhtiö Oyj:n osakepalkkio-ohjelman
mukaisesti. Osakkeet hankitaan 1.6.2017 Helsingin pörssistä suoraan johtohenkilön lukuun.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00, kun kyseessä on ilmoitusvelvolliselle
rahavastikkeeton osakepalkkio. Saatujen osakkeiden arvo tulee kuitenkin ottaa huomioon johdon
liiketoimien raja-arvon (5 000 euroa) laskennassa.

12 (42)
12.6.2017

2.6 Hallituspalkkion saaminen – Osakkeet jaetaan yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
Yhtiö Oyj (liikkeeseenlaskija) maksaa osan hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta yhtiön osakkeilla.
Johtohenkilö saa 5 000 osaketta 1.6.2017. Osakkeet jaetaan johtohenkilölle yhtiön hallussa olevista
omista osakkeista.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00.
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2.7 Hallituspalkkion saaminen – Osakkeet ostetaan johtohenkilön lukuun
Yhtiö Oyj (liikkeeseenlaskija) maksaa osan hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta yhtiön osakkeilla.
Johtohenkilö saa 5 000 osaketta. Osakkeet ostetaan Helsingin pörssistä johtohenkilön lukuun
1.6.2017.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00.
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2.8 Optio-oikeudet
2.8.1 Vastikkeettomien osakeoptio-oikeuksien hyväksyminen
Johtohenkilö hyväksyy Yhtiö Oyj:n optio-ohjelman mukaan saamansa vastikkeettomat osakeoptiooikeudet (3 000 kappaletta) 1.6.2017. Optio-oikeuksilla ei ole ISIN-koodia, kyseessä ovat Yhtiö Oyj:n
optio-ohjelman alla annetut optio-oikeudet 2017A.
Huom. Lomakkeeseen merkitään hintatiedoksi 0,00. Optioiden arvo tulee kuitenkin huomioida johdon
liiketoimien (5 000 euroa) raja-arvon laskennassa (tarkemmin ESMA MAR
Q&A: https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers#title-paragrah-3).
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2.8.2 Vastikkeellisten osakeoptio-oikeuksien hyväksyminen
Johtohenkilö hyväksyy Yhtiö Oyj:n optio-ohjelman mukaan saamansa vastikkeelliset osakeoptiooikeudet (3 000 kappaletta) 1.6.2017. Optioista maksettava vastike on 2,50 euroa. Optio-oikeuksilla
on ISIN-koodi.
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2.8.3 Osakeoptio-oikeuksien perusteella tapahtuva osakkeiden merkintä
Johtohenkilö toteuttaa 3 000 optio-oikeutta ja merkitsee Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita
3,00 euron merkintähintaan päivämäärällä 1.6.2017. Yhdellä optiolla saa yhden osakkeen.
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2.8.4 Osakeoptio-oikeuksien luovuttaminen
Johtohenkilö myy hallussaan olevia osakeoptio-oikeuksia (50 kappaletta) 2,50 euron yksikköhintaan
sopimuskauppana kauppapaikan ulkopuolella 1.6.2017.
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2.9 Osakesäästöohjelma
2.9.1 Omalla säästöosuudella hankittujen osakkeiden ilmoittaminen
Johtohenkilö säästää palkastaan 2 000 euroa ja hankkii Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita
yhtiön osakesäästöohjelman mukaisesti. Osakkeet ostetaan johtohenkilön lukuun Helsingin pörssistä
1.6.2017.
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2.9.2 Osakesäästöohjelman mukaisten palkkio-osakkeiden ilmoittaminen – Osakkeet jaetaan
yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
Yhtiö Oyj (liikkeeseenlaskija) antaa 12.6.2017 johtohenkilölle osakesäästöohjelman mukaisesti kaksi
palkkio-osaketta yhtä säästettyä osaketta kohden. Osakkeet annetaan johtohenkilölle yhtiön hallussa
olevista omista osakkeista.
Huom. Osakepalkkion vastaanottamisessa hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00.
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2.9.3 Osakesäästöohjelman mukaisten palkkio-osakkeiden ilmoittaminen – Osakkeet ostetaan
johtohenkilön lukuun
Yhtiö Oyj (liikkeeseenlaskija) antaa 12.6.2017 johtohenkilölle osakesäästöohjelman mukaisesti kaksi
palkkio-osaketta yhtä säästettyä osaketta kohden. Osakkeet hankitaan johtohenkilön lukuun
Helsingin pörssistä.
Huom. Osakepalkkion vastaanottamisessa hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00.
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2.10 Merkintäoikeusanti
2.10.1 Merkintäoikeuksien käyttäminen ja osakkeiden merkitseminen
Johtohenkilö merkitsee ensisijaisessa merkinnässä merkintäoikeuksilla 7 000 kappaletta Yhtiö Oyj:n
(liikkeeseenlaskija) osakkeita merkintähintaan 3,20 euroa. Johtohenkilö tekee merkinnän 1.3.2017.
Huom. Osakemerkintöjen yhteydessä käytetään varsinaisen osakkeen – ei väliaikaisen osakkeen –
ISIN-koodia.
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2.10.2 Merkintäoikeuksien luovuttaminen
Johtohenkilö myy merkintäoikeuksia 7 000 kappaletta 3,00 euron yksikköhintaan 1.3.2017.
Merkintäoikeudet myydään sopimuskauppana kauppapaikan ulkopuolella.
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2.10.3 Merkintäoikeusannissa saatujen väliaikaisten osakkeiden luovuttaminen
Johtohenkilö myy väliaikaisia osakkeita 7 000 kappaletta 3,00 euron yksikköhintaan 1.3.2017. Myynti
toteutuu yhtenä kauppana Helsingin pörssin päälistalla.
Huom. Osakkeiden ISIN-koodina ilmoitetaan väliaikaisen osakkeen ISIN-koodi.
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2.11 Suunnattu osakeanti
Johtohenkilö merkitsee 1 000 kappaletta osakkeita Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) suunnatussa
osakeannissa 3,00 euron merkintähintaan. Johtohenkilö on tehnyt merkinnän 15.3.2017 ja hän saa
tiedon merkinnän hyväksymisestä 30.3.2017.
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2.12 Panttaus
2.12.1 Osakkeiden panttaaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö panttaa 1.6.2017 arvo-osuustilinsä, jossa hänellä
on Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita 20 000 kappaletta.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00.
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2.12.2 Panttauksen lakkaaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on pantannut arvo-osuustilinsä, jossa hänellä on
Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita 20 000 kappaletta. Kyseessä olevien osakkeiden panttaus
lakkaa 1.6.2017.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00.
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2.13 Lahja
2.13.1 Lahjan antaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö antaa lahjaksi 10 000 kappaletta Yhtiö Oyj:n
(liikkeeseenlaskija) osakkeita. Osakkeet pyydetään siirtämään lahjan saajan arvo-osuustilille
1.6.2017.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00. Osakkeiden arvo tulee huomioida liiketoimien
raja-arvon (5 000 euroa) laskennassa, (tarkemmin ESMA MAR
Q&A: https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers#title-paragrah-3).
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2.13.2 Lahjan saaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö saa 1.6.2017 lahjaksi 10 000 kappaletta Yhtiö
Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita. Osakkeet pyydetään siirtämään lahjan saajan arvoosuustilille 6.6.2017.
Huom. Hintatiedoksi ilmoitetaan lomakkeessa 0,00 euroa. Osakkeiden arvo tulee huomioida
liiketoimien raja-arvon (5 000 euroa) laskennassa, (tarkemmin ESMA MAR
Q&A: https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers#title-paragrah-3).
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2.14 Joukkovelkakirjalaina
2.14.1 Korkosidonnaisen joukkovelkakirjalainan merkitseminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö hankkii 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta. Lainan emissiokurssi on 102 %. Ilmoitusvelvollinen tekee merkinnän
1.3.2017 merkintäpaikalla.
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2.14.2 Nollakorkoisen joukkovelkakirjalainan merkitseminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö hankkii 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta. Lainan emissiokurssi on 75 %. Ilmoitusvelvollinen tekee merkinnän
1.3.2017 merkintäpaikalla.
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2.14.3 Strukturoidun joukkovelkakirjalainan merkitseminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö hankkii 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka tuotto on sidottu kohde-etuuksien ehtojen mukaiseen
arvonkehitykseen. Lainan emissiokurssi on 110 %. Ilmoitusvelvollinen tekee merkinnän
1.3.2017 merkintäpaikalla.
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2.14.4 Korkosidonnaisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu eräpäivänä
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on hankkinut 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka emissiokurssi oli 102 %. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 1.3.2017,
ja laina maksetaan takaisin eräpäivänä.
Huom. Lainalle maksettavaa tuottoa ei ilmoiteta liiketoimi-ilmoituksessa.
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2.14.5 Nollakorkoisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu eräpäivänä
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on hankkinut 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka emissiokurssi oli 75 %. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 1.3.2017,
ja laina maksetaan takaisin eräpäivänä.

34 (42)
12.6.2017

2.14.6 Strukturoidun joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu eräpäivänä
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on hankkinut 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka tuotto on ollut sidottu kohde-etuuksien ehtojen mukaiseen
arvonkehitykseen. Joukkovelkakirjalainan emissiokurssi oli 110 % ja eräpäivä on 1.3.2017. Laina
maksetaan takaisin eräpäivänä.
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2.14.7 Korkosidonnaisen joukkovelkakirjalainan lunastus
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on hankkinut 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka emissiokurssi oli 102 %. Liikkeeseenlaskija lunastaa
joukkovelkakirjalainan ennen lainan eräpäivää lainan ehtojen mukaisesti (100 % nimellisarvosta).
Laina lunastetaan takaisin 1.3.2017.
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2.14.8 Nollakorkoisen joukkovelkakirjalainan lunastus
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on hankkinut 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka emissiokurssi oli 75 %. Liikkeeseenlaskija lunastaa
joukkovelkakirjalainan ennen lainan eräpäivää lainan ehtojen mukaisesti (100 % nimellisarvosta).
Laina lunastetaan takaisin 1.3.2017.
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2.14.9 Strukturoidun joukkovelkakirjalainan lunastus
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on hankkinut 20 kappaletta 1 000 euron
nimellisarvoisia lainaosuuksia Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) liikkeeseen laskemasta
joukkovelkakirjalainasta, jonka tuotto on ollut sidottu kohde-etuuksien ehtojen mukaiseen
arvonkehitykseen. Joukkovelkakirjalainan emissiokurssi oli 110 %. Yhtiö Oyj lunastaa
joukkovelkakirjalainan ennen lainan eräpäivää lainan ehtojen mukaisesti (100 % nimellisarvosta).
Laina lunastetaan takaisin 1.3.2017.
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2.15 Osakelainaus
2.15.1 Osakelainan antaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö antaa 1.6.2017 lainaksi yhteensä 20 000
kappaletta omistamiaan Yhtiö Oyj:n (liikkeeseenlaskija) osakkeita.
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2.15.2 Osakelainan ottaminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö ottaa lainaksi 20 000 kappaletta Yhtiö Oyj:n
(liikkeeseenlaskija) osakkeita 1.6.2017.
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2.15.3 Osakelainan palautuminen
Johtohenkilö tai hänen lähipiiriinsä 20 000 osakkeen osakelaina palautuu kokonaisuudessaan
johtohenkilölle tai lähipiiriin kuuluvalle 12.6.2017.
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2.16 Osakesarjojen yhdistäminen
Yhtiö Oyj (liikkeeseenlaskija) A-osakesarjan osakkeita yhdistetään yhtiön B-osakesarjaan.
Johtohenkilöllä tai hänen lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on 1 000 kappaletta A-sarjan osaketta, jotka
muunnetaan B-sarjan osakkeiksi 1.3.2017.
ISIN-koodiksi ilmoitetaan B-sarjan osakkeiden ISIN-koodi.
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2.17 Liikkeeseenlaskijalle: Pörssitiedotteen muodostaminen sekä tiedotteen kieliversiot
Lomakkeen ensimmäisen sivun ylälaidassa on Näytä/Piilota XML -painonappi, jota painamalla saa
lomakkeelle täytetyt tiedot tekstimuotoon sekä xml-muotoon.

Tiedot muodostuvat lomakkeen viimeisille sivuille, josta ne ovat kopioitavissa liikkeeseenlaskijan
käyttämään tiedotejakelujärjestelmään. Tiedotteiden kieliversiot ovat myös mahdollista tehdä
lomakkeen viimeiseltä sivulta löytyvän pudotusvalikon avulla.

