
 

 

 

Tulosten julkistus 

- Pienet yhtiöt 

- Keskisuuret yhtiöt 

- Suuret yhtiöt 



”Milloin tj on viimeksi myynyt 

osakkeita ja kuinka paljon?” 

• Lyhyet ja ytimekkäät vastaukset (nopeasti) 
– ”Hei, Matti Kähkönen ei ole toimitusjohtajana 

ollessaan myynyt Metson osakkeita” 

• Laskettu auki kysytyt asiat + linkki 

• Tekninen viittaus verkkosivuille + linkki 
– ”Johdon osakeomistus on julkista tietoa ja 

sisäpiirirekisterin tiedot ovat nettisivuillamme, ohessa 

linkki sivuille” 

• Toimitusjohtajan oma vastaus 
– ”Yksiselitteinen vastaus, en ole myynyt osakkeita 

toimitusjohtaja-aikanani” 

– ”Hei, olen oman laskuni mukaan myynyt n. 4350 

osaketta tämän vuoden alussa” 



Hei ja kiitos kysymyksestäsi toimitusjohtajan osakkeiden myynneistä!  

Vastaus:  

Aspon toimitusjohtaja Aki Ojanen on ollut Aspon toimitusjohtajana 

vuodesta 2009. Hän ei ole tänä aikana myynyt omistamiaan Aspon 

osakkeita ollenkaan eli 0 kpl myytyjä.  

Ojanen on myös osakkaana johdon omistusyhtiö Aspo 

Management Oy:ssä (määräysvaltayhteisö, josta hän omistaa 2/7) ja 

se on lisännyt omistustaan, viimeksi syksyllä se on hankkinut 10 

000 osaketta.   

Omistustietoja voi seurata Aspon nettisivuilta, 

http://www.aspo.fi/fi/sijoittajat/osake/sisapiiri/ .   

Myös Aspon hallituksen puheenjohtajan Gustav Nybergin omistus 

on huomattava (määräysvaltayhteisö Havsudden Oy Ab). Hän oli 

Aspon toimitusjohtaja vuoden 2008 loppuun asti. Nybergin 

henkilökohtainen omistus on vähentynyt omistusjärjestelyn 

kautta joulukuussa 2013. Hän on antanut yhtiölle seuraavan tiedon, 

joka on myös julkaistu sivustollamme:  

”Muutos osakkeiden omistustiedoissa 2.12.2013  

Aspo Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan yhtiön hallituksen 

puheenjohtaja Gustav Nyberg on tehnyt sijoituksen 

henkivakuutusyhtiön hallinnoimaan sijoitustuotteeseen. Tämän 

johdosta Gustav Nybergin omistus Aspo Oyj:ssä on joulukuussa 

2013 pienentynyt 95 448 osakkeella. Osakkeet ovat siirtyneet 

henkivakuutusyhtiön omistukseen ja hallintaan, mutta osakkeiden 

kurssikehitykseen ja osinkoon liittyvä riski säilyy Gustav Nybergillä. ”  



Arviointiprosessi / 

Parhaat sijoittajasivut 

• Lautakunta asetti esikarsintaa varten 

kriteerit liittyen alueisiin 

– Liiketoiminta 

– Rahoitus ja riskit 

– Corporate governance 

– Tekninen toteutus 

• Esikarsinta / Haaga-Helian opiskelijat 

• Finalistit (10 joka ryhmästä) 

lautakunnan tarkempaan arviointiin 

 



• Liiketoiminta  

– yrityskuvaus, kuvaus markkinoista sekä 

kilpailueduista ja kilpailijoista   

• Rahoitus ja riskit 

– rahoitusrakenne, lainojen maturiteettiprofiili, 

kovenantit, valuuttakurssiherkkyys, 

maksuvalmius, joukkovelkakirjanoteeraukset 

ja osakekohtaiset tunnusluvut 

• Corporate governance  

– historiallinen omistajarakenne, liputukset, 

sisäpiirikaupat, tulospalkitseminen ja optio-

ohjelmat sekä lyhyeksi myynnit 

• Tekninen toteutus 

– avautuu puhelimella, videoita, 

helppokäyttöinen 



Kilpailulautakunta 

• Professori Jarmo Leppiniemi (pj) 

• Jari Harjunpää (Sijoitusanalyytikot / 

Pareto Securities) 

• Terhi Lambert-Karjalainen 

(Finanssivalvonta) 

• Annika Sandström (Haaga Helia) 

• Mika Vaihekoski (Turun 

kauppakorkeakoulu)  

• Sari Lounasmeri ja Nina Tallberg 

(Pörssisäätiö)   

 



 

  1.      CAPMAN 

Voittaja sarjassa 

Pienet yhtiöt 



 

  1.      RAMIRENT 

  2.      Rautaruukki 

            3.      Lemminkäinen 

Voittajat sarjassa 

Keskisuuret yhtiöt 



 

  1.      WÄRTSILÄ 

  2.      Neste Oil 

  3.      Metso 
  

   

  

Voittajat sarjassa 

Suuret yhtiöt 
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Pörssisäätiö  

edistää 

arvopaperisäästämistä ja 

arvopaperimarkkinoita 

Pörssisäätiö / Sari Lounasmeri 


