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Metson tiedonantopolitiikka

1. Viestinnän periaatteet ja tavoitteet
Metso Oyj (”Metso” tai ”yhtiö”) noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n markkinoiden
väärinkäyttöasetusta (”MAR”), Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) sääntöjä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja
ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita. Tiedonantopolitiikka on hallituksen hyväksymä, se tarkistetaan
säännöllisesti ja sitä muutetaan tarvittaessa.
Metson viestintä perustuu tosiasioihin. Viestinnän keskeiset periaatteet ovat suunnitelmallisuus, avoimuus, rehellisyys,
tasapuolisuus ja aktiivisuus. Metso viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti
kaikille sidosryhmille. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ilman aiheetonta viivytystä.
Metson sijoittajasuhdetoiminnon tavoitteena on tukea Metson osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä
pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Metson toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta,
tavoitteista
sekä
taloudellisesta
tuloksesta.
2. Säännellyt tiedonantokäytännöt
Metso julkaisee tietoja taloudellisesta tuloksestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Taloudelliset tiedot ja
avainluvut julkistetaan konserni- ja segmenttitasolla. Tulevan tilikauden julkaisupäivät ilmoitetaan ennen edellisen
tilikauden päättymistä. Tiedot yhtiön taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta tilanteesta, näkymistä, kannattavuuden
kehityksestä tai muista Metson toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä oleellisista asioista annetaan
pääsääntöisesti osavuosikatsauksissa, puolivuotiskatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa. Näiden katsausten
julkaisupäivämäärien välillä mahdollisesti julkaistavaa, näihin asioihin liittyvää oleellista tietoa pidetään sisäpiiritietona
(ks. kohta Sisäpiiritiedon julkistaminen). Sisäpiiritieto julkaistaan pörssitiedotteella,niin kuin siitä säädetään MARissa.
Muu tieto julkaistaan muiden kanavien kautta, esimerkiksi lehdistötiedotteilla ja ammattilehdistötiedotteilla (ks. kohta 4
– Metson julkaisemat tiedotteet).
Sisäpiiritiedon julkistaminen
Metsoa välittömästi koskeva sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman nopeasti, ja sisäpiiritietoa sisältävistä
liikeasioista tiedotetaan markkinoita sillä hetkellä, kun niiden katsotaan muuttuvan sisäpiiritiedoksi.
MARin määräysten mukaisesti Metso voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot
täyttyvät: (i) tietojen välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Metson oikeutetut edut, (ii) julkistamisen
lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja (iii) Metso pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen
luottamuksellisena. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskeva päätös tehdään ja kirjataan Metson
sisäpiiriohjeen mukaisesti (ks. kohta 7 – Sisäpiiriohje).
Taloudelliset tavoitteet ja näkymät
Metso antaa osavuosi- ja puolivuotiskatsauksissaan sekä tilinpäätöstiedotteissaan ennusteen lyhyen aikavälin
markkinanäkymistään (market outlook). Ennusteen tarkoituksena on tarjota pääomamarkkinoille ja talousmedialle
riittävät tiedot oikean käsityksen muodostamiseksi yhtiön tulevasta kehityksestä. Metso seuraa myös markkinoiden
konsensusennusteita ja harkitsee, onko sen aiheellista tarkentaa tai muuttaa näkymiään, jos markkinoiden odotukset
eroavat oleellisesti yhtiön omasta näkemyksestä. Metso ei anna numeroihin perustuvaa tulosohjeistusta odotettavissa
olevasta tuloskehityksestään kuluvana tilivuonna tai tulevina tilivuosina.
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Tulosvaroitus
Tulosvaroitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos yhtiön näkemys sen lyhyen aikavälin näkymien, liikevaihdon,
kannattavuuden tai taloudellisen aseman kehityksestä on olennaisesti muuttunut joko negatiiviseen tai positiiviseen
suuntaan ja eroaa oleellisesti markkinoiden odotuksista (ks. kohta Markkina-arviot). Metson toimitusjohtaja arvioi ja
päättää yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa, onko syytä antaa tulosvaroitus. Arviointi perustuu Metson
aiemmin antamiin lausuntoihin ottaen huomioon näkymät ja markkinatilanne. Tulosvaroituksesta julkaistaan aina
pörssitiedote sisäpiiritiedon julkistamista koskevan menettelyn mukaisesti.
Markkina-arviot
Metso seuraa jatkuvasti markkinoiden odotuksia. Metso tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia malleja mutta
ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Metso ei ota vastuuta
pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä.
Metso ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai osakekurssin kehitystä, suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa
analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.
Omistusosuuksien muutokset
Listayhtiöiden osakkeenomistajien on ilmoitettava sekä Finanssivalvonnalle että kyseiselle listayhtiölle
omistusosuuksiensa muutoksista. Muutoksista on ilmoitettava, kun 1) suorat omistukset, 2) omistukset
rahoitusinstrumenttien kautta tai 3) näiden yhteenlaskettu summa ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 90
prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajan ilmoitettua
muutoksesta Metsolle ja Finanssivalvonnalle, Metso julkaisee asiasta ilman aiheetonta viivytystä pörssitiedotteen.
Johdon liiketoimet
Metso julkaisee ilmoitukset johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden
kaupankäynnistä Metson osakkeella MARin määräysten mukaisesti, kun nämä ylittävät vuositasolla 5 000 euron rajaarvon (netottamatta). Liiketoimien julkistamisvelvollisuus koskee Metson hallituksen ja johtoryhmän jäseniä, mukaan
lukien heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Ilmoitukset liiketoimista julkaistaan pörssitiedotteina kolmen työpäivän
kuluessa liiketoimen toteutumisesta.

3. Muut tiedonantokäytännöt
Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet
Metso tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien,
analyytikoiden ja median kysymyksiin. Metson sijoittajasuhdetoiminto hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja
analyytikoiden kanssa. Konserniviestintä koordinoi tapaamiset talousmedian ja muun median edustajien kanssa.
Metson ylimmän johdon jäseniä on tarvittaessa mukana sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamisissa yhdessä
sijoittajasuhteiden tai konserniviestinnän edustajien kanssa. Tapaamisten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa
Metsosta ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat aikaisemmin julkaistuihin tai yleisesti saatavilla oleviin
tietoihin.
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Hiljainen jakso
Metso noudattaa 21 vuorokauden pituista hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tänä aikana Metso ei anna yhtiön
taloudelliseen tulokseen, markkinoihin tai tulevaisuuden markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä kommentteja.
Hiljaisen jakson aikana Metson johtajat ja muut työntekijät eivät tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia
eivätkä kommentoi yrityksen taloudelliseen tulokseen, markkinoihin tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä
asioita.
Huhut, markkina-arviot ja vuodot
Metso ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, yhtiön tai sen kilpailijoiden osakekurssin kehitystä, yksittäisten
kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Metso voi kuitenkin harkita pörssitiedotteen
julkaisemista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Kuitenkin jos huhu, artikkeli tai
muuntyyppinen julkisesti saatavilla oleva tieto sisältää todennäköisesti sisäpiiritietoa, Metso noudattaa sen
julkistamiseen asti sisäpiiritiedon julkistamista koskevaa menettelyä (ks. kohta Sisäpiiritiedon julkistaminen.
Lausunnonantajat
Yhtiön pääasiallisia lausunnonantajia ovat Metson toimitusjohtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja konsernin
viestintäjohtaja. Metson taloudellista tulosta, markkinoita ja näkymiä koskevia kommentteja antavat Metson
toimitusjohtaja tai talousjohtaja tai heidän nimeämänsä henkilö. Metso on määritellyt ja kouluttanut myös muita
lausunnonantajia, jotka vastaavat omista osaamisalueistaan. Liiketoiminta-alueiden tai -linjojen johtajat sekä muut
asiantuntijat voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa silloin, kun heillä on siihen
valtuudet.
4. Metson julkaisemat tiedotteet
Metson tiedotteet jakautuvat kolmeen eri luokkaan: pörssitiedotteisiin, lehdistötiedotteisiin ja ammattilehtitiedotteisiin.
Tiedoteluokka valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella sekä sisäisten ohjeiden mukaisesti. Ohjeet
päivitetään usein, jotta ne vastaavat Metson toiminnan laajuudessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.
Pörssitiedotteet
Sisäpiiritieto julkistetaan ensisijaisesti pörssitiedotteella, niin kuin siitä säädetään MARissa. Pörssitiedotteena
julkaistaan myös muuta sisäpiiritietoa, liittyen muttei rajoittuen keskeisiin strategisiin asioihin ja merkittäviin muutoksiin
yhtiön taloudellisissa ja yleisissä näkymissä, merkittäviin yrityskauppoihin, merkittäviin yhteistyösopimuksiin,
merkittäviin investointeihin ja rahoitusjärjestelyihin, poikkeuksellisen suuriin tilauksiin, merkittäviin liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin, merkittäviin viranomaispäätöksiin sekä osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin. Periaatteena
on, että yksittäisestä tilauksesta julkaistaan pörssitiedote, jos sen arvo on yli 10 prosenttia kyseisen segmentin
vuotuisesta liikevaihdosta. Yrityskaupat, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus Metson arvopaperien arvoon,
julkistetaan sisäpiiritiedon julkistamiskäytäntöjen mukaisesti (ks. kohta Sisäpiiritiedon julkistaminen). Muista
yrityskaupoista (joiden ei oleteta sisältävän sisäpiiritietoa) tiedotetaan, kun sitova sopimus on allekirjoitettu.
Investoinneista ja rahoitusjärjestelyistä tiedotetaan, mikäli ne ovat merkittäviä ja mikäli siihen on saatu
liikkeeseenlaskijan lupa. Yhteistoimintaneuvotteluista ilmoitetaan sisäisten ohjeiden mukaisesti. Nimityksistä
tiedotetaan pörssitiedotteella, mikäli ne koskevat muutoksia Metson hallituksen tai Metson johtoryhmän
kokoonpanossa tai jos yhtiön tilintarkastaja vaihtuu. Merkittävistä Metso-konsernin rakennetta koskevista
organisaatiomuutoksista julkaistaan pörssitiedote. Metsolla on käytössä sisäiset ohjeet julkaistavan tiedon
olennaisuuden ja merkittävyyden arviointiin. Pörssitiedotteet hyväksyy Metson toimitusjohtaja tai hänen
valtuuttamansa henkilö, ja ne julkaisee sijoittajasuhdetoiminto tai konserniviestintä Nasdaq Helsingin kautta.
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Metson pörssitiedotteet luokitellaan virallisesti määriteltyjen kategorioiden mukaan seuraavasti: pörssitiedote,
osavuosikatsaus, puolivuotiskatsaus, tilinpäätöstiedote, vuosikertomus tai johdon liiketoimet.
Lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteilla kerrotaan Metson liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät sisällä sisäpiiritietoa, mutta
joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan yleisesti kiinnostavan sidosryhmiä. Pääsääntöisesti Metso
tiedottaa saamistaan tilauksista lehdistötiedotteella, mikäli tilausten arvo ei ylitä asetettua raja-arvoa. Metson
tavoitteena on julkistaa merkittävät tilaukset, mutta osa tilauksista jää asiakkaan pyynnöstä luottamuksellisiksi. Tilaus
julkistetaan vasta, kun se on kirjattu saatuihin tilauksiin. Metso ei julkista aiesopimuksia, ellei kauppa ole erityisen
merkittävä tai ellei asiakkaan kanssa ole niin erikseen sovittu. Lehdistötiedotteilla voidaan myös tiedottaa pienemmistä
investoinneista ja yrityskaupoista sekä huoltosopimuksista. Metson lehdistötiedotteet julkaisee konserniviestintä.
Metson sisäinen tiedotusprosessi varmistaa, että Metson johto, mukaan lukien lausunnonantajat, joilta media tai
analyytikot voivat pyytää kommentteja, ovat kyseisestä asiasta täysin tietoisia. Se varmistaa myös tiedotteen oikeaaikaisen julkaisun sekä laajan ja nopean jakelun globaalisti tärkeimmille tiedotusvälineille ja kaikille muille
sidosryhmille.
Ammattilehdistötiedotteet
Ammattilehdistötiedotteita julkaistaan Metson uusista tuotteista ja teknologioista sekä muista Metson
asiakasteollisuuksia ja kyseisen ammattialan mediaa kiinnostavista asioista. Niissä keskitytään tavallisesti teknisiin
etuihin tai asiakkaan näkökulmaan. Niitä voidaan julkaista maailmanlaajuisesti tai paikallisesti. Metson
ammattilehdistötiedotteet julkaisee konserniviestintä.

5. Kanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo
Metso julkistaa kaiken sisäpiiritiedon pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä Nasdaq Helsingissä ja tärkeimpien
mediakanavien kautta. Metsoa koskevan tiedon pääasiallinen lähde on kuitenkin yhtiön verkkosivusto
www.metso.com.
Metson julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavissa Metson verkkosivustolta, jossa ne julkaistaan ilman
aiheetonta viivytystä tiedon julkistamisen jälkeen. Verkkosivustolla on vähintään viiden vuoden arkisto aikaisemmin
julkaistuista tiedotteista ja taloudellisista katsauksista. Nasdaq Helsingin vaatimusten mukaisesti Metson virallinen
raportointikieli pörssiyhtiönä on suomi. Kaikki virallinen materiaali julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Jotta
sidosryhmät saisivat tietoa tasapuolisesti ja samanaikaisesti, Metso julkaisee myös sijoittaja- ja
analyytikkotapaamisissa käytettyä materiaalia verkkosivustollaan mahdollisimman oikea-aikaisesti. Metso tarjoaa
myös julkisia webcast-lähetyksiä merkittävien uutisten ja tulosjulkistusten yhteydessä.
Metso käyttää useita sosiaalisen median kanavia, kuten Twitter, Facebook, LinkedIn ja YouTube, joissa se julkaisee
pörssi-, lehdistö- tai ammattilehdistötiedotteena julkaistua tietoa. Metso voi käyttää näitä kanavia myös levittääkseen
yhtiötä koskevaa tietoa laajemmalle yleisölle. Sosiaalisen median kanavia hallinnoi konserniviestintä.
6. Tiedotus poikkeustilanteissa
Metsossa kriisinhallinta on osa yhtiön riskienhallintatoimintoa. Metson kriisinhallintatiimi (Crisis Management Team,
CMT) vastaa kriisinhallinnasta käytännössä. Poikkeustilanteissa kriisiviestinnän organisoivat CMT ja konserniviestintä
yhteistyössä osana yleistä kriisinhallintaa. Erikoistilanteissa apuna käytetään kyseisen asian parhaiten hallitsevia
Metson asiantuntijoita.
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7. Sisäpiiriohje
Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Metso noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MARia, Finanssivalvonnan
määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisäpiirisääntöjä. Metso noudattaa 30 vuorokauden pituista suljettua
ajanjaksoa ennen tulosjulkistuksia, kuten osavuosikatsauksia, puolivuotiskatsauksia ja tilinpäätöstä. Tänä aikana
Metson hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja muut Metson työntekijät, jotka osallistuvat näiden tulosjulkistusten
valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Metson liikkeeseenlaskemia arvopapereita.
Yhtiö laatii kaikista sisäpiiritietoa sisältävistä projekteista sisäpiiriläislistan. Sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti
sisäpiiriläisyydestä
ja
kerrotaan
sisäpiiriläisiä
koskevista
velvollisuuksista.
8. Tulkinnat ja poikkeamat
Kaikki Metson tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat yhtiön omaisuutta, ja Metso päättää aina niiden sisällöstä.
Samalla Metso kunnioittaa asiakkaidensa ja muiden liikekumppaniensa näkemyksiä tietosisällöstä. Tämä koskee
erityisesti saaduista tilauksista, yrityskaupoista ja yhteistyösopimuksista kertovia tiedotteita. Metson
tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa Metson toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen
valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita politiikan käytännön toimeenpanosta. Toimitusjohtajalla on oikeus
yksittäisissä, tapauksissa ja painavista syistä, poiketa tiedonantopolitiikasta sovellettavien lakien ja säännösten
määräämissä rajoissa.
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