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Taustaa
nairin hallitu
uksen hyvä
äksymässä tiedonanto
opolitiikassa
a (disclosurre policy) on kuvattu
Tässä Finn
keskeiset ttoimintaperiaatteet, jo
oiden muka
aisesti Finn
nair listayhtiönä viestiii pääomamarkkinoiden
n
ja muiden sidosryhm
mien kanssa. Tiedonanttopolitiikka
aa tarkisteta
aan ja päiv
vitetään tarvittaessa.
Finnairin o
osakkeet on
n listattu NA
ASDAQ OM
MX Helsingis
ssä. Finnairr noudattaa
a tiedonanto
opolitiikassaan EU:n
n ja Suomen
n lainsäädä
äntöä, pörsssin sääntöjä ja ohjeita
a, Finanssiv
valvonnan määräyksiä
ä
men listayhtiöiden hal linnointikoo
odia.
ja ohjeita, sekä Suom
et
Tavoittee
Finnairin p
pääomamarrkkinoille ko
ohdistuvan viestinnän
n tavoitteen
na on varm istaa, että kaikilla
markkinao
osapuolilla on
o samanaikaisesti sa
aatavilla riitttävä ja oik
kea tieto yh
htiöstä, sen toiminnastta,
tavoitteista, strategia
asta ja taloudellisesta tilanteesta
a Finnairin osakkeiden
o
n käyvän arrvon määrittvoitteena on varmistaa
a, että tied
dot julkistettaan viipym
mättä ja tasapuolisesti.
tämiseksi. Lisäksi tav
ntoperiaatteet
Keskeisett tiedonan
Finnairin v
viestinnän keskeiset
k
periaatteet o
ovat luotetttavuus, avo
oimuus, joh
hdonmukaisuus ja
tasapuolisuus. Yhtiö viestii johdonmukaise
esti, selkeäs
sti ja kattav
vasti sekä m
myönteisisttä että
ä asioista. Finnair
F
julkistaa tiedottteet ilman aiheetonta
a viivytystä ja samana
aikaisesti
kielteisistä
sekä mark
kkinoille etttä kaikille keskeisille
k
ssidosryhmilleen. Yhtiö julkistaa k
kaikki pörssitiedotteet
suomeksi jja englanniiksi.
Sijoittajaviestintä
velvollisuus muodostu u säännöllisestä ja jattkuvasta tie
edonantove
elvollisuuFinnairin tiedonantov
desta.
antovelvollisuudella ta
arkoitetaan
n yhtiön velvollisuutta julkistaa sä
äännöllises
sti
Säännöllisellä tiedona
hityksestä ((osavuosika
atsaukset, tilinpäätöst
t
tiedote, toim
mintakertotietoa yhtiön taloudellisesta keh
ekä selvitys
s yhtiön ha
allinto- ja oh
hjausjärjestelmästä. S
Säännöllise
en tiedonantonpäätös) se
mus ja tilin
velvollisuu
uden piiriin kuuluvien taloudellistten raporttien julkistus
späivät julk
kistetaan ennen
edellisen ttilikauden päättymistä
p
ä.
Jatkuva tie
edonantove
elvollisuus tarkoittaa
t
ttarpeen vaa
atiessa tapa
ahtuvaa tie
edottamista
a seikoista,
jotka yhtiö
ön arvion mukaan
m
ova
at omiaan o
olennaisesti vaikuttam
maan yhtiön
n arvopaperreiden
arvoon. Sä
äännöllisen ja jatkuvan tiedonan tovelvollisu
uuden piiriin kuuluvien
n asioiden lisäksi
l
Finnair
tiedottaa s
sijoittajia kiinnostavistta asioista tässä tiedo
onantopolitiikassa esite
etyllä tavallla.

Raportoittavat yksik
köt
Osavuosik
katsauksissa
a (ml. tilinp
päätöstiedo
ote) Finnairr julkistaa konsernin
k
ja
a sen keske
eisten liikettoimintojen ((segmenttie
en) tulokse
et ja taloude
ellista asem
maa koskev
vat tiedot. O
Osavuosikatsauksissa,,
tilinpäätös
stiedotteess
sa ja toimin
ntakertomu
uksessa kom
mmentoidaa
an lisäksi y
yhtiön tulev
vaisuuden
näkymiä ja
a merkittäv
viä lähiajan riskejä.
Tilinpäätök
ksessä Finn
nair julkista
aa edellä m ainittujen lisäksi Finna
air Oyj:n tu
ulosta ja taloudellista
asemaa ko
oskevat tied
dot. Tilinpä
äätöksen ju lkistamisen
n jälkeen ko
onserniin k
kuuluvien erillisyhtiöiden
tilinpäätök
kset toimite
etaan voima
assa olevie n säädöste
en mukaises
sti kaupparrekisteriin.
Tilinpäätö
ös ja toimintakertom
mus
Finnair laa
atii ja julkistaa tilinpää
ätöksen sek
kä toimintakertomuksen yhtiötä koskevan lainsäädän-nön ja muiden säänn
nösten ja oh
hjeiden mu kaisesti. Finnair laatii ja julkistaa
a konsernittilinpäätöks
sen
päätösstand
dardien (Intternational Financial Reporting
R
S
Standards, IFRS)
kansainvälisten tilinp
mukaisestti.
sittain viime
eistään kah
hden kuuka
auden kulue
essa tilikau den päätty
ymisestä
Finnair julkistaa vuos
ä koskevan tilinpäätös
stiedotteen. Tilinpäätö
östiedote va
astaa
edellisen ttilikauden tilinpäätöstä
sisällöltään
n neljättä osavuosikat
o
tsausta, jol loin siihen sovelletaan
n samoja siisältövaatim
muksia kuin
n
kolmelta, kuudelta ja
a yhdeksältä kuukaude
elta laaditta
aviin osavu
uosikatsauk
ksiin.
sältää myös
s tiedon siittä, miten ja
a milloin ha
allituksen to
oimintakerttomus, kon
nsernitilinTiedote sis
päätös sek
kä tilintarka
astuskertom
mus ovat ylleisön saata
avilla. Tilinpäätöstiedo
ote sisältää
ä myös tiedon
voitonjako
oehdotuksesta sekä va
arsinaisen y
yhtiökokouksen suunn
nitellusta ajjankohdastta.
Tilinpäätös
s ja toiminttakertomus
s sekä tilinttarkastuske
ertomus julk
kistetaan p
pörssitiedotteella ja
pidetään s
saatavilla yhtiön intern
netsivuilla.
Osavuosikatsaukse
et ja tilinp
päätöstiedo
ote
ännesvuosittain osavu
uosikatsauk
ksen, jossa tarkastella
aan yhtiön liiketoiminn
nan
Finnair julkistaa neljä
n kehitystä.
ja tuloksen
Osavuosik
katsaus ja tilinpäätöstiedote sisäl tävät sekä selostusos
san että tau
ulukko-osan
n. Katsauks
set
sisältävät viimeksi pä
äättyneen vuosineljän
v
nneksen ja koko katsauskauden lluvut sekä vertailut
e
vuonna.
v
vastaaviin jaksoihin edellisenä
dotteet
Pörssitied
vytystä kaiikki sellaise
Finnair julkistaa edellä mainitun
n sääntelyn
n mukaisestti ilman aiheetonta viiv
et
apahtumat, jotka ovatt Finnairin arvion
a
muk
kaan omiaan
n olennaise
esti vaikutpäätökset,, asiat ja ta
tamaan se
en osakkeen ja muiden yhtiön liik
kkeeseen la
askemien arvopaperei
a
iden arvoon
n tai jotka on
o
muuten tie
edotettava..

Finnair vie
estii pörssitiedottein muun
m
muasssa seuraavista asioista
a:















Tilinpäätös ja osavuosika
atsaukset
ukausittaise
et liikennettiedot
Kuu
Tulevaisuuden
n näkymissä tapahtun
neet merkittävät muuttokset
Muutokset strrategiassa ja taloudell isissa tavoiitteissa
t muuten tärkeät inv
vestoinnit ja rahoitusjärjestelyt k
kuten taloudellisesti
Strrategisesti tai
me
erkittävät uudet lentok
konehankin
nnat ja myy
ynnit
mppanuude
Strrategisesti tai
t muuten tärkeät yriityskaupat, yhteisyrity
ykset ja kum
et
Merkittävät ra
akenteellise
et uudelleen
njärjestelytt
y
kselle ja yh
htiökokouks
sen päätöks
set
Halllituksen tai osakkeenomistajien esitykset yhtiökokouk
Toimitusjohtajjan ja tämä
än sijaisen,, hallituksen ja johtory
yhmän jäse
enten sekä
ntarkastajie
en nimityks
set
tilin
Yhttiön nostam
mat tai sitä vastaan no
ostetut merrkittävät ka
anteet ja m uut oikeudenkäynnit tai
t
vira
anomaisten
n toimenpiteet, joilla a
arvioidaan olevan
o
olen
nnainen me
erkitys yhtiö
ön osakkee
en
arv
voon
Osa
akepohjaise
et kannustinohjelmat
Yhttiön ja sitä lähellä olev
vien tahoje
en väliset ep
pätavanomaiset liiketo
oimet
Arv
vopaperien liikkeellelaskut
Tap
pahtumakalenteri.

Tulevaisu
uudennäky
ymät ja tu
ulosvaroitu
ukset
Finnair esittää toimin
ntakertomuksessa sek
kä osavuosikatsauksen
n ja tilinpää
ätöstiedotte
een selostusvion yhtiön oletetusta tulevasta k
kehityksesttä. Arvio tulevaisuude nnäkymistä
ä annetaan
n
osassa arv
konsernistta ja se kos
skee, ellei toisin
t
ilmoitteta, jäljellä
ä olevaa ka
alenterivuottta. Arvio sisältää
yleisten ky
ysyntä- ja markkinate
m
ekijöiden lissäksi ennus
steen myös tulevaan k
kehitykseen
n vaikuttavista tekijö
öistä ja risk
keistä. Esite
etyt arviot perustuvatt antoajank
kohdan muk
kaiseen näk
kemykseen
n
yhtiön ja s
sen toimintojen kehity
yksestä ja ttoteutuvat tulokset
t
vo
oivat olla m erkittävästtikin erilaise
et.
Finnair esittää tuleva
aisuudennäkymiensä y
yhteydessä sanallisen (ei-numera
aalisen) tullosnäkymän
n
minnallisen liiketuloksen odotetu sta tasosta
a edelliseen
n vuoteen ta
ai vastaava
aan toiminttayhtiön toim
kauteen ve
errattuna. Toiminnalli
T
uloksella tarkoitetaan liiketulosta
a ennen joh
hdannaisten
n
sella liiketu
käyvän arv
von ja valu
uuttamääräisten lentok
kaluston hu
uoltovaraus
sten arvon muutoksia,, kertaluonteisia eriä ja käyttöom
maisuuden myyntivoitttoja.
Finnair anttaa koko vu
uoden liikev
vaihtokehittystä kuvaa
avan ennusteen tilinpä
äätöstiedotteen
yhteydessä. Koko vuoden toiminnallisen tu
uloksen keh
hitystä kuvaava tulosn
näkymä annetaan
nnettavan osavuosika
o
tsauksen yhteydessä.
y
tammi–kes
säkuulta an
Finnair anttaa tulosva
aroituksen, mikäli sen ennakoidussa tulokse
essa, taloud
dellisen ase
eman
kehitykses
ssä tai tulev
vaisuudenn
näkymissä ttapahtuu se
ellainen ennakoimaton
n ja merkittävä muuto
os,
joka olenn
naisesti poik
kkeaa aikaiisemmin an
nnetusta arrviosta. Tulo
osvaroitus perustuu siihen,
s
mitä
yhtiö on ittse aikaisem
mmin julkistanut tai m
mitä yhtiön aikaisemmin julkistam
mista tiedoista voidaan
n
perustellus
sti päätellä. Tulosvaro
oitus voi ko
oskea julkistettujen nä
äkymien he
eikentymistä
ä tai
parantumiista, ja se julkistetaan
n pörssitied otteena.
hallitus vasttaa sekä tu
ulevaisuude
en näkymien että tulos
svaroituste
en antamise
esta.
Finnairin h

Osakeom
mistusten muutokset
m
t
Finnair julkistaa osak
kkeenomistajien ilmoittukset laiss
sa määrätty
yjen omistu
usrajojen sa
aavuttamialittamisesta (liputusilm
moitus). La
ain mukaan
n osakeomis
stusten mu
uutokset tulee ilmoitta
aa
sesta tai a
ja julkistaa
a, jos omistusosuus saavuttaa, y
ylittää tai vähenee alle
e 5, 10, 15 , 20, 25, 30 tai 50
prosenttia tai kaksi kolmasosaa
k
(2/3) tai 9
90 prosentttia äänimää
ärästä tai yh
keiden
htiön osakk
kokonaism
määrästä. Muutokset
M
julkistetaan
n pörssitiedo
otteella.
Lehdistöttiedotteet
Finnairin julkistamilla
a lehdistötie
edotteilla ja
a sosiaalise
en median välityksellä
v
kerrotaan sellaisista
etoimintaan
n liittyvistä tapahtumiista, jotka eivät
e
täytä pörssitiedo
ottamisen kriteereitä,
k
yhtiön liike
mutta joilla arvioidaa
an olevan uutisu
tai ma
arkkinointiv
viestinnällis
stä arvoa ta
ai kiinnosta
avuutta
mien keskuu
udessa. Leh
hdistötiedottteella ja so
osiaalisen median
m
välittyksellä julkaistavia
sidosryhm
sia ovat mu
uun muassa
a:
yritysuutis







Pienemmät yrrityskaupat ja kumppa
anuudet
hteistyösop
pimukset
Pienemmät yh
det tuottee
et, palvelut tai ratkaisu
ut, jotka eiv
vät ylitä pö
örssitiedotta
amisen kyn
nnystä
Uud
Pienemmät lentokonehankinnat tai -myynnit
kset
Yhttiön saamatt tunnustuk
Yhttiön muut ajankohtais
a
et asiat

Finnair on kansainvälinen yhtiö ja se tiedo
ottaa myös julkaista pa
aikallisista tapahtumis
sta ja
palveluista
a paikallisella kielellä. Yhtiön viesstintäyksikk
kö ja sen paikalliset y
yhteistyökum
mppanit
vastaavat tiedotteide
en julkistam
misesta ja ja
akelusta.
Luottamuk
ksellinen liik
ketoimintattieto
Finnair ei k
kommentoii julkisuude
essa luottam
muksellisek
ksi katsomiaan liiketoiimintatietojja, joita ova
at
muun mua
assa:




Yks
sittäisten ta
avaran- tai palveluiden
ntoimittajie
en nimet
Yks
sittäisten as
siakkaiden nimet
Han
nkinta-, my
yynti- ja yh
hteistyösop imusten yk
ksityiskohda
at.

Hallinnoin
nti
Finnair julkistaa selviityksen yhttiön hallinto
o- ja ohjaus
sjärjestelmästä (Corpo
orate Gove
ernance
dotteella viimeistään k
kolmen kuu
ukauden ku
uluttua tilika
kauden päätttymisestä..
Statementt) pörssitied
Tämä selv
vitys on laad
dittu Suomen listayht iöiden hallinnointikood
din (2010) suositukse
en ja
arvopaperrimarkkinala
ain säännösten mukaiisesti. Selvitys hallinto
o- ja ohjaussjärjestelm
mästä
annetaan y
yhtiön toim
mintakertom
muksesta errillisenä. Se
elvitys hallinto- ja ohja
ausjärjeste
elmästä,
hallinnointtikoodin edellyttämä palkkap
ja p
palkkioselvitys sekä muu
m
hallinno
ointikoodin edellyttäm
mä
aineisto ov
vat saatavilla yhtiön in
nternetsivu
uilla.
Yhtiökoko
oukset
Yhtiökokou
us on Finna
airin ylin pä
äätöksentek
koelin, joss
sa osakkeen
nomistajat osallistuvat yhtiön
ohjauksee
en ja valvon
ntaan. Tilika
auden aika na järjestetään maalis
s–huhtikuu
ussa varsina
ainen
us ja tarvitttaessa ylim
määräisiä yh
htiökokouks
sia.
yhtiökokou

Finnair julkistaa pörs
ssitiedotteella tai osav
vuosikatsauksen yhtey
ydessä tiedo
on varsinaisen
uksen suun
nnitellusta päivämäärä
p
ästä kokous
sta edeltävän vuoden loka–marraskuussa.
yhtiökokou
Yhtiökokou
uskutsu julkaistaan yh
htiön intern
netsivuilla ja pörssitied
dotteena viiimeistään kolme viikk
koa
ennen yhtiökokousta. Yhtiökoko
ouskutsu ja
a yhtiökokoukselle esittettävät asiiakirjat ja hallituksen
h
tai
mivaltaisen elimen pää
ätösehdotuk
o
mistajien nä
ähtävillä yh
htiön
muun toim
kset ovat osakkeenom
internetsiv
vuilla vähintään kolme
e viikkoa en
nnen yhtiök
kokousta. Yhtiökokouk
Y
ksessa tehd
dyistä
päätöksisttä annetaan
n yhtiökoko
ouksen jälke
een pörssittiedote. Yhttiökokoukse
en pöytäkirrja
äänestystu
uloksineen on saatavilla yhtiön in
nternetsivu
uilla viimeistään kahde
en viikon ku
uluttua
yhtiökokou
uksesta
Toimintattavat
Viestintäk
t
en jakelu jja saatavilla olo
kanavat, tiedotteide
Finnairin in
nternetsivu
ut (www.finnairgroup.ccom) ovat tärkeä vies
stintäkanav
va ajantasaisen tiedon
n
välittämise
essä kaikille
e sidosryhm
mille. Finna
airin tavoitteena on tarjota sivuilllaan luotetttavaa ja
ajantasaista tietoa, jo
onka avulla
a sijoittajatt voivat muodostaa oik
kean kuvan
n yhtiöstä ja yhtiön
sta seikoistta ja tapahttumista. Yh
htiön tiedottteiden jake
elulistalle voi
arvopaperrien arvoon vaikuttavis
rekisteröittyä yhtiön internetsivu
uilla.
an säännölliisen ja jatk
kuvan tiedonantovelvo
ollisuuden p
perusteella julkistettujjen
Listayhtiöitä koskeva
säksi Finnaiir pitää inte
ernetsivuilla
aan saatavilla muun muassa
m
seu
uraavia tieto
oja:
tietojen lis





Finnairin hallin
nnointi- ja ohjausjärje
estelmää ko
oskeva kuv
vaus ja selo
onteko
(Co
orporate Go
overnance Statement)
S
)
Palkka- ja palkkioselvitys
s
e
ät tiedot
Muut hallinnointikoodin edellyttämä
a koskevat asiakirjat
Yhttiökokousta

Myös sijoitttaja- ja an
nalyytikkota
apaamisissa
a sekä tulosjulkistuksiissa esitety
yt keskeisett materiaalit
ovat saata
avilla yhtiön
n internetsivuilla.
Finnairilla on käytöss
sään interne
etsivujen li säksi useita
a eri tapoja
a ja kanavia
a tiedon vä
älittämiseen
n
mille, kuten tiedotteet ja
j muut jul kaisut, sos
siaalisen me
edian kanav
vat, haasta
attelut,
sidosryhm
sipuhelut ja
a webcast-llähetykset.
julkiset esiintymiset, konferenss
viestintäyks
sikkö vastaa pörssitied
dotteiden ja
akamisesta
a NASDAQ O
OMX Helsin
ngille ja
Finnairin v
tiedotusvä
älineille sek
kä lehdistötiedotteiden
n jakamises
sta tiedotus
svälineille. M
Merkittävätt tiedotteett
julkaistaan
n aina myös Finnairin internetsiv
vuilla.
Finnairin s
sivuilla julkiistetut omis
staja- ja ossaketiedot tuottaa
t
Eurroclear Finla
and.
Finnairin julkistamat taloudellise
et raportit ssekä pörssi- ja lehdisttötiedotteett ovat saatavilla yhtiö
ön
vuilla vähintään viisi vuotta
v
julkisstamisen jä
älkeen.
internetsiv
Raportoin
ntikieli
Finnairin v
virallinen ra
aportointikie
eli on suom
mi. Kaikki lis
stayhtiön tiedonantov
velvollisuuden piiriin
kuuluva m
materiaali ju
ulkistetaan lisäksi eng lanninkielis
senä. Analy
yytikkotilaissuuksien es
sitysaineisto
o
julkistetaa
an suomen-- ja englann
ninkielisenä
ä tai vain englanninkie
elisenä.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaa
m
amiset
paa aktiivisesti pääom
mamarkkino
oiden ja me
edian edustajia ja pyrk
kii vastaamaan ilman
Finnair tap
aiheetonta
a viivytystä sijoittajien
n, analyytik
koiden ja median
m
kyse
elyihin.
Finnair järrjestää tuloksen julkisttamisen ja merkittävien uutisointien yhteyd
dessä analy
yytikko- ja//tai
lehdistötila
aisuuden, jossa toimittusjohtaja jja konsernin johtoryhm
män edusta
ajia on paik
kalla.
Tilaisuuksiien aineisto
o julkistetaa
an yhtiön in
nternetsivu
uilla.
Finnair järrjestää tarv
vittaessa taustatietotila
aisuuksia eri
e teemoistta. Tilaisuu ksien keske
einen aineis
sto
julkistetaa
an yhtiön in
nternetsivuilla.
Finnairin s
sijoittajasuh
hdeyksikkö hoitaa kesskitetysti yh
hteydenpido
on sijoittajiien ja analy
yytikoiden
kanssa. Me
ediatapaam
miset koordinoi viestin
ntäyksikkö. Yhtiön ylin
n johto on ttarvittaessa
a mukana
tapaamisis
ssa yhdessä
ä sijoittajas
suhdeyksik
kön tai viesttintäyksikön edustajie
en kanssa.
Tapaamistten tavoitte
eena on anttaa taustatiietoa Finna
airista ja sen toimintay
ympäristösttä.
Keskustelu
ut rajoittuvat Finnairin
n julkistamiiin tai mark
kkinoilla yle
eisesti saata
avilla olleisiin tietoihin
n
eikä niissä
ä tuoda esille julkistam
matonta yhttiön arvopa
aperin arvoon mahdolllisesti olenn
naisesti
vaikuttava
aa tietoa.
koiden markkinaenn
nusteet
Analyytik
Finnairin s
sijoittajasivuilla julkais
staan tietoa
a yhtiötä se
euraavista analyytikois
a
sta. Analyy
ytikoiden
mielipiteett, arviot ja ennusteet, jotka liitty
yvät yhtiön toimintaan
n, ovat anallyytikoiden omia,
eivätkä ne
e edusta taii heijasta yhtiön tai se
en johdon omia
o
mielip
piteitä, arvio
oita tai enn
nusteita.
Finnair seu
uraa analyy
ytikoiden an
ntamia laussuntoja ja arvioita
a
osa
akekurssin kehitykses
stä. Finnair ei
kuitenkaan
n kommenttoi lausunto
oja tai arvio
oita. Mikäli arviot tai lausunnot e
eroavat kuittenkin
merkittävä
ästi yhtiön antamista arvioista, y
yhtiö voi tarvittaessa harkita
h
tied
dotteen julk
kistamista
antaaksee
en markkino
oille oikean tiedon.
Analyytiko
oille ja sijoitttajille toim
mitetaan ain
noastaan jo
o julkaistua tietoa. Fin nair voi pyydettäessä
tarkastaa analyytikon
n laatiman analyysin ttai raportin vain julkaiistujen tieto
ojen oikeellisuuden
amatta kantaa tehtyih
hin johtopää
ätöksiin.
osalta otta
dot
Huhut ja tietovuod
Finnair ei k
kommentoii markkinoiilla liikkuvia
a huhuja, osakekurssi
o
n kehitystä
ä tai kilpailijoiden tai
asiakkaide
en toimia, ellei
e
se ole välttämätö
v
ntä olennaisten tai selvästi virhe
eellisten tietojen
oikaisemis
seksi. Finna
air ei myösk
kään komm
mentoi yhtiö
ön toiminna
an kannalta
a luottamuk
ksellisia tai
keskeneräisiä liiketoimia.
o
i vaikuttava
a tieto on vuotanut
v
Mikäli yhtiön tietoon tulee, että arvopaperrin arvoon olennaisest
n julkistamista, yhtiö julkistaa as iaa koskevan pörssitie
edotteen.
ennen sen
Hiljainen jakso
Finnair noudattaa vähintään kollmen viikon
n hiljaista ja
aksoa enne
en tulosjulk
kistuksia. Tä
änä aikana
anna yhtiön
n taloudelliseen tilaan
n, markkino
oihin tai tule
evaisuuden
nnäkymiin liittyviä
Finnair ei a
kommenttteja. Hiljaisen jakson aikana
a
yhti ön edustajat eivät my
yöskään tap
paa

pääomama
arkkinoiden
n edustajia. Tulosjulki stusten aja
ankohdat ju
ulkistetaan edellisen vuoden
v
toisella vuosipuolisko
olla ja ovat luettavissa
a Finnairin sijoittajasiv
s
vujen taloud
dellisesta kalenterista
k
.
hiljaisen jak
kson aikainen tapahtu
uma vaatii välitöntä
v
julkistamista
a, Finnair ju
ulkistaa
Jos jokin h
tiedon viip
pymättä tiedonantovellvollisuutta koskevien säännösten mukaisessti ja voi ko
ommentoida
kyseistä ta
apahtumaa.
Viestintä poikkeusttilanteessa
Finnairissa
a on käytös
ssä vahviste
etut poikke
eus- ja kriis
sitilanteiden
n viestinnän
n periaattee
et.
Kriisiviestinnän johta
amisesta va
astaa viestin
ntäjohtaja. Kriisitilanteesta inforrmoidaan vä
älittömästi
minnosta va
astaavaa jo
ohtajaa tai esimiestä sekä
s
viestin
ntäyksikön
toimitusjohtajaa, toim
nkilöitä. Poikkeustilantteessa noud
datettavia viestintäpe
v
riaatteita o
ovat julkiste
ettavien
yhteyshen
tietojen oikeellisuude
en varmista
aminen, avo
oimuus, no
opeus ja akttiivisuus se
ekä mahdollisten
sten viestin
ntäohjeiden
n noudattam
minen.
viranomais
Sisäinen viestintä ja
j sisäpiiriohjeistus
s
k
koko
k
henkilö
östölle neljännesvuosittain tulosjjulkistuksen jälkeen.
Finnairin tuloksesta kerrotaan
7.2013 voim
maan tulluttta NASDAQ
Q OMX Hels
sinki Oy:n ssisäpiiriohje
etta
Finnair noudattaa 1.7
essaan sisä
äpiiritietoa joka
j
on om
miaan olennaisesti vaik
kuttamaan y
yhtiön osak
kkeen
hallinnoide
arvoon. Lis
säksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohjje, joka joilltain osin asettaa vielä
ä tiukempia
a vaatimuksia
sisäpiiritiedon käsitte
elylle. Yhtiön sisäpiirio
ohje on saattavilla yhtiö
ön internetssivuilla.
etoa ei ilmaista toiselle
e henkilölle
e, ellei se ta
apahdu osana tiedon i lmaisevan henkilön
Sisäpiiritie
työn, amm
matin tai teh
htävien tav
vanomaista suorittamiista. Tällöin
nkin varmisstetaan, etttä tiedon
saanut hen
nkilö ymmä
ärtää, että hän on velv
vollinen pittämään tied
don salassa
a. Hallitukse
en jäsenet,,
toimitusjohtaja, pääv
vastuullinen
n tilintarkasstaja sekä konsernin johtoryhmä
j
än jäsenet ovat
o
yhtiön
n
elvollisia sis
säpiiriläisiä. Lista ilmoiitusvelvollis
sista sisäpiiiriläisistä ja
a heidän
ilmoitusve
osakeomis
stuksistaan Finnairissa
a on saatav
villa yhtiön internetsivuilla. Lisäkssi yhtiö on määritellytt
yhtiön pys
syviksi yrity
yskohtaisiks
si sisäpiirilä
äisiksi eräittä muita yhtiön johtoh
henkilöitä se
ekä yhtiön
taloudesta
a, taloudellisesta raportoinnista j a viestinnä
ästä vastaav
via, joilla a semansa ta
ai
tehtäviens
sä nojalla on säännöllinen pääsy sisäpiirintie
etoon.
Ilmoitusve
elvolliset se
ekä yhtiön pysyvään
p
s isäpiiriin ku
uuluvat hen
nkilöt eivät saa käydä kauppaa
yhtiön arv
vopapereilla
a raportoitavan vuosin
neljännekse
en tai tilikau
uden päätty
ymispäivän
n ja sitä
atsauksen tai tilinpäätö
östiedottee
en julkistam
misen välise
enä ajanjak
ksona.
koskevan osavuosika
yntikielto alkaa
a
kuiten
nkin aina vä
ähintään 30
0 vuorokauden aikana
a ennen
Kaupankäy
osavuosika
atsauksen tai
t tilinpäättöstiedottee
en julkistam
mista (ns. suljettu
s
ikk
kuna). Hank
kekohtaisiksi
sisäpiiriläis
siksi yhtiö katsoo
k
henkilöt, jotka osallistuva
at sisäpiiritiietoja käsitttelevien ha
ankkeiden
suunnittelu
uun ja valm
misteluun. Heidät
H
nime
etään yhtiö
ön ylläpitäm
mään erillise
een hankek
kohtaiseen
sisäpiirirek
kisteriin.
Yhtiön sisä
äpiiriläisille annetaan sisäpiiriohje
eet, joihin sisältyvät myös
m
kaupa
ankäyntiä koskevat
k
ohjeet. Sis
säpiiriläisten tulee aina ennen ka
aupankäynttiä varmista
aa, että heiillä ei ole
hankekohttaista tai muuta
m
sisäpiiritietoa.

Vastuut ja lausunn
non antajat
a yhteydenp
pitoa osakk
keenomista
ajien, sijoitttajien ja analyytikoide
en kanssa koordinoi
k
Finnairissa
sijoittajasu
uhdeyksikk
kö (Investorr Relations,, IR). Sijoitttajasuhdetoiminnasta
a vastaa yhtiön
sijoittajasu
uhdejohtaja
a.
Hallitus kä
äsittelee ja hyväksyy tilinpäätöks
t
sen ja osav
vuosikatsaukset, muka
aan lukien niihin
n
sisältyvät tulevaisuud
den näkymät, ja päätttää mahdolllisten tulos
svaroitusten
n antamise
esta. Lisäks
si
yväksyy me
erkittävät pörssitiedottteet kuten merkittävät yritysosto
ot ja toimitusjohtajan
hallitus hy
nimitysuuttisen. Muutt pörssitiedo
otteet hyvä
äksyy toimiitusjohtaja tai talousjo
ohtaja.
Finnairissa
a on määrittelty lausun
nnonantajatt, jotka voivat edustaa
a yhtiötä m
mediassa ja antaa
lausuntoja
a median ed
dustajille om
maan vastu
uualueesee
ensa kuuluv
vissa asioisssa. Viestinttäyksikkö
pyrkii varm
mistamaan,, että lausu
unnonantaja
at ovat tavoitettavissa
a aikataulujjen ja mahdollisuuksie
en
mukaan. F
Finnair anta
aa lausunto
oja lähinnä omasta toiminnastaan
n, eikä ylee
ensä komm
mentoi
kilpailijoide
ensa, toimiittajiensa ta
ai asiakkaid
densa toimia.

