
©2021 GXO. Kaikki oikeudet pidätetään

GXO Logistics, Inc. -yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden (yhdessä ”yhtiö”) 
johtajat, esimiehet ja avainhenkilöt 
ovat todennäköisesti tulleet  
aika ajoin tietoisiksi yhtiön  
ei-julkisesta aineistosta. Ottaen 
huomioon arvopaperikaupan 
lailliset kiellot, yhtiö haluaa estää 
kaikenlaisen kaupankäynnin 
epäasianmukaisuuden esiintymisen 
henkilöiltä, joilla on hallussaan 
liikkeeseenlaskijaa koskevia tärkeitä 
ei-julkisia tietoja. Yhtiö on ottanut 
käyttöön tämän sisäpiirikaupan 
käytännöt (tämä ”käytäntö”).

Tämä käytäntö koskee yhtiön 
johtajia, toimihenkilöitä ja tiettyjä 
työntekijöitä, jotka saavat ajoittain 
haltuunsa tärkeää, ei-julkista tietoa 
(yhteisesti ”henkilöt, joita käytäntö 
koskee”).

1. Älä käy kauppaa yhtiön 
arvopapereilla, kun olet tietoinen 
tärkeästä, ei-julkisesta tiedosta
Henkilö, jota käytäntö koskee, ei saa 
ostaa tai myydä yhtiön arvopapereita 
(tai hyödyntää osakeoptioita), kun hän 
on tietoinen tärkeästä, ei-julkisesta 
yhtiötä koskevasta tiedosta.1  

”Tärkeä” tieto tarkoittaa tietoa, joka 
liittyy yhtiöön, sen liiketoimintaan tai 
arvopapereihin, jos sen julkistaminen 
vaikuttaisi todennäköisesti yhtiön 
arvopapereiden markkinahintaan 
tai jota järkevä sijoittaja voisi pitää 
tärkeänä päättäessään ostaa, myydä tai 
pitää hallussaan kyseisiä arvopapereita. 
Seuraavat ovat esimerkkejä tavallisesti 

”tärkeinä” pidetyistä tiedoista:

•  tulotiedot ja taloudellinen tulos,

• yhtiön strategiset suunnitelmat;

•  merkittävät muutokset yhtiön 
tavoitteissa,

•  mahdollisesti merkittävät 
yritysostot ja -myynnit,

• merkittävät rahoitustapahtumat;

•  merkittävät muutokset ylimmässä 
johdossa tai yhtiön valvonnassa, ja

•  käynnissä oleva tai mahdollinen 
merkittävä oikeusprosessi tai 
viranomaistutkimus.

Tiedosta tulee ”julkista”, kun sitä 
on levitetty laajalti ja yleisö on 
voinut tutustua siihen (yleensä 
yhtiön lehdistötiedotteen kautta). 
Tällaisten tietojen hallussapito rajaa 
kaupankäyntiä, ja se voi alkaa vasta 
kolmantena kaupankäyntipäivänä, 
joka seuraa kahta täyttä 
kaupankäyntipäivää sen jälkeen, kun 
kyseiset tiedot on julkistettu.

Henkilöt, joita käytäntö koskee, eivät 
saa myöskään käydä kauppaa muiden 
sellaisten yritysten arvopapereilla, 
joita koskevaa tärkeää, ei-julkista 
tietoa he ovat saaneet haltuunsa 
työtehtäviensä vuoksi.

”Arvopapereilla” tarkoitetaan yhtiön 
liikkeeseen laskemia osakesidonnaisia 
arvopapereita, mukaan lukien yhtiön 
tytäryhtiöt, yhtiön emoyhtiöt tai minkä 

tahansa yhtiön emoyhtiön tytäryhtiöt, 
jotka on rekisteröity vuoden 1934 
arvopaperipörssin lain kohdan 
12 mukaan, sellaisena kuin se on 
muutettuna (”Exchange Act”).

Tätä rajoitusta sovelletaan yhtiön 
arvopapereita koskeviin tapahtumiin 
myös sen jälkeen, kun henkilön, jota 
käytäntö koskee, työsuhde yhtiöön 
on päättynyt. Jos henkilöllä, jota 
käytäntö koskee, on hallussaan 
tärkeää, ei-julkista tietoa, kun hänen 
työsuhteensa yhtiöön päättyy, 
kyseinen henkilö ei saa käydä 
kauppaa yhtiön arvopapereilla  
ennen kuin kyseinen tieto on 
julkistettu tai se ei ole enää tärkeää.

2. Kaupankäynti yhtiön 
arvopapereilla on kiellettyä paitsi 
sallittuna kaupankäyntiaikana 
ja  ennakkohyväksynnän (ns. Pre-
Clearance) hankkimisen jälkeen
Henkilöt, joita käytäntö koskee, 
voivat ostaa tai myydä yhtiön 
arvopapereita (i) ainoastaan   
yhtiön neljännesvuosittaisen 
kaupankäyntiajan aikana ja (ii) vasta 
saatuaan yhtiön lakiasiainjohtajan 
ennakkohyväksynnän, koska on yhtiön 
edun mukaista välttää antamasta 
vaikutelmaa sopimattomasta 
kaupankäynnistä. Nämä 
kaupankäynnin rajoitukset koskevat 
kaikkia yhtiön arvopapereiden ostoja 
tai myyntejä, mukaan lukien yhtiön 
kantaosakkeet sekä tapahtumat, joissa 
on kyse niiden johdannaisten ostoista 
ja myynneistä avoimilla markkinoilla, 
mukaan lukien osakeoptioiden käyttö. 
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1 Tätä käytäntöä sovellettaessa henkilön, jota käytäntö koskee, arvopapereiden ostoihin ja myynteihin sisältyvät rajoituksetta kaikki ostot tai myynnit, (i) 
joita henkilö, jota käytäntö koskee, on suorittanut, tai joita muut ovat suorittaneet hänen puolestaan tai johdollaan, (ii) joihin ryhtyy kuka tahansa henkilö tai 
yhteisö, joka on suoraan tai välillisesti henkilön, jota käytäntö koskee, määräysvallassa, kuten perheenjäsen, joka ei asu kyseisen henkilön kanssa mutta jonka 
arvopaperikauppoja kyseinen henkilö hallinnoi tai kun tällaiset kaupat ovat kyseisen henkilön vaikutusvallan tai määräysvallan alaisia, tai (iii) jotka suorittaa 
henkilö, joka asuu henkilön, jota käytäntö koskee, kanssa tai tämän kanssa samassa taloudessa tai jotka suoritetaan tällaisen henkilön puolesta tai johdolla.
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Huomaa kuitenkin, että henkilö, 
jota käytäntö koskee, on yksin 
vastuussa kaikkien sovellettavien 
arvopaperimarkkinalakien 
noudattamisesta. Yhtiö ei anna mitään 
sitoumusta sen suhteen, että henkilö, 
jota käytäntö koskee, noudattaa 
arvopaperimarkkinalakia kauppaa 
koskevan ennakkohyväksynnän 
nojalla. Yhtiö kehottaa kutakin 
henkilöä, jota käytäntö koskee, 
neuvottelemaan asianajajansa 
kanssa ennen tällaisten tapahtumien 
aloittamista. Kaikki neuvot ehdotetun 
tapahtuman ennakkohyväksynnän 
suhteen koskevat ainoastaan 
lainsäädännön   rajoituksia, eivätkä ne 
ole neuvoja tällaiseen kaupankäyntiin 
liittyvän sijoituksen suhteen. 
Hyväksyntä ehdotetulle tapahtumalle 
on voimassa viiden (5) arkipäivän 
ajan. Jos tapahtumaa ei saada 
päätökseen kyseisen ajanjakson 
aikana, tapahtuman hyväksyntää on 
pyydettävä uudelleen. Jos hyväksyntä 
evätään, henkilön, jota käytäntö 
koskee, on pidettävä sitä koskeva 
tieto luottamuksellisena.

Yhtiön neljännesvuosittainen 
kaupankäyntiaika avautuu 
kolmantena kaupankäyntipäivänä 
sitä seuraavasta päivästä, jona yhtiön 
neljännesvuosi- tai vuosikertomus on 

jätetty arvopaperimarkkinakomissiolle 
(”SEC”) kyseiselle vuosineljännekselle, 
ja kaupankäyntiaika sulkeutuu 
kaksi viikkoa ennen kyseisen 
vuosineljänneksen loppua.

Kaikkien 2, 3, 4 ja 5 kohdassa 
kuvattujen kauppojen tai tapahtumien  
ennakkolupa on saatava 
ottamalla yhteyttä kaupankäynnin 
vaatimustenmukaisuustiimiin 
sähköpostitse osoitteeseen 
tradingrequest@gxo.com.

Ohjeistukseen, joka rajoittaa 
kaupankäynnin neljännesvuosittaiseen 
kaupankäyntiaikaan, ei ole poikkeuksia. 
Tapahtumat, jotka voivat olla tarpeen 
tai perusteltuja riippumattomista syistä 
(esimerkiksi rahantarve hätätilanteesta 
aiheutuneita menoja varten), tai pienet 
tapahtumat, eivät ole vapautettuja 
tästä käytännöstä. Arvopaperilait 
eivät tunnusta lieventäviä olosuhteita 
sisäpiirikauppaan liittyvän vastuun 
suhteen.

3. Älä panttaa tai pidä yhtiön 
arvopapereita vakuustilillä ilman 
ennakkohyväksyntää
Välittäjä voi normaalisti myydä 
marginaalitilillä olevia arvopapereita 
ilman asiakkaan suostumusta, 
jos asiakas ei vastaa vakuuksien 

muutospyyntöön. Lainan vakuudeksi 
pantatut arvopaperit voidaan 
samoin myydä, jos lainanottaja 
ei kykene maksamaan lainaansa. 
Henkilöt, joita käytäntö koskee, eivät 
saa ostaa yhtiön arvopapereita 
luotolla, pitää yhtiön arvopapereita 
vakuustilillä tai pantata yhtiön 
arvopapereita lainan vakuudeksi 
ilman ennakkohyväksyntää. Syynä on, 
että vakuuden myynti tai ulosotto voi 
tapahtua milloin vain, kun henkilöllä, 
jota käytäntö koskee, on olennaista 
ei-julkista tietoa, tai hän ei muuten saa 
käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla.

4. Älä harjoita suojaamista 
(hedging) tai tiettyjä muita 
transaktioita
Suojaamis- ja 
kaupallistamistransaktioita voidaan 
suorittaa eri mekanismeilla, kuten 
korkotermiinien, osakkeiksi 
muuntamisen, korkokäytävien 
ja sijoitusrahastojen kaltaisilla 
rahoitusvälineillä. Kaikki 
suojaustransaktiot, kuten edellä 
mainitut tai muut transaktiot, jotka on 
suunniteltu tai joiden vaikutuksena on 
osakearvopapereiden markkina-arvon 
pienentymiseltä suojautuminen tai 
sen välttäminen, ovat kiellettyjä ilman 
ennakkohyväksyntää.
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5. Älä käy kauppaa yhtiön 
arvopapereiden julkisesti 
noteeratuilla optioilla
Julkisesti noteerattujen optioiden 
kauppa on suhteellisen lyhytkestoista, 
jolloin henkilöt, joita käytäntö 
koskee, saattaisivat keskittyä lyhyen 
aikavälin tavoitteisiin yhtiön pitkän 
aikavälin tavoitteiden sijaan. Tämän 
vuoksi henkilöt, joita käytäntö 
koskee, eivät saa käydä kauppaa 
myyntioptioilla, osto-optioilla tai 
muilla yhtiön arvopapereihin liittyvillä 
johdannaisilla pörssissä tai muulla 
järjestetyllä markkinapaikalla ilman 
ennakkohyväksyntää. Rajoitus ei 
koske yhtiön työntekijälle tai johtajalle 
myöntämien optioiden käyttämistä.

6. Älä ylimyy yhtiön arvopapereita
Yhtiön arvopapereiden ylimyynti (ts. 
arvopaperin myynti, jota myyjä ei 
omista) voi osoittaa myyjän odottavan 
arvopapereiden arvon heikkenemistä 
ja voi siten ilmaista markkinoille, että 
myyjällä ei ole luottamusta yhtiön 
tulevaisuuden näkymiin. Ylimyynti voi 
myös heikentää myyjän motivaatiota 
työskennellä yhtiön suorituskyvyn 
parantamiseksi. Yhdysvaltain 
Exchange Act -arvopaperilain kohta 

16(c) kieltää toimihenkilöitä ja johtajia 
osallistumasta ylimyyntiin. Näitten 
syitten takia yhtiön osakkeiden 
ylimyynti on kielletty henkilöiltä, joita 
käytäntö koskee.

7. Älä paljasta tärkeää,  
ei-julkista tietoa yhtiön 
ulkopuolisille henkilöille 
kaupankäyntitarkoituksessa
Yllä esitettyjen 
kaupankäyntirajoitusten lisäksi 
henkilöt, joita käytäntö koskee, eivät 
saa paljastaa tai ”vihjata” yhtiötä 
koskevaa tietoa ulkopuolisille. 
Ulkopuoliset henkilöt voivat olla 
ystäviä, liikekumppaneita, puoliso tai 
muun perheenjäsen. Sekä vihjeen 
antaja että vastaanottaja voidaan 
asettaa vastuuseen tällaisesta 
rikkomuksesta sovellettavissa olevien 
arvopaperilakien mukaan.

8. Arvopaperilain tai tämän 
käytännön rikkomisesta aiheutuvat 
rangaistukset
Yhdysvaltain 
arvopaperimarkkinakomissio 
(SEC) ja oikeusministeriö kiristävät 
aktiivisesti sisäpiirikaupan lakeja 

ja seuraavat myös aktiivisesti 
arvopaperikauppaa. Yhdysvaltain 
liittovaltion laki määrää huomattavat 
seuraamukset henkilöille, jotka joko 
ostavat tai myyvät arvopapereita, 
kun heidän hallussaan on tärkeitä 
ei-julkisia tietoja, tai jotka välittävät 
tärkeää ei-julkista tietoa muille, jotka 
hyödyntävät sitä arvopaperikaupassa. 
Sisäpiirikauppoja koskevia 
rangaistuksia sovelletaan yhtä 
ankarasti riippumatta siitä, 
käytetäänkö tai välitetäänkö 
tietoa voittojen saamiseksi vai 
tappioiden välttämiseksi. Mahdollisia 
seuraamuksia ovat:

•  siviilioikeudelliset sakot, jotka 
voivat olla jopa kolminkertaiset 
suhteessa lainvastaisesta 
toiminnasta saatuun hyötyyn tai 
vältettyyn tappioon;

•  jopa 5 miljoonan Yhdysvaltain 
dollarin rikosoikeudelliset sakot 
(riippumatta saadun hyödyn 
pienuudesta);

•  jopa 20 vuoden vankilatuomio, 
joissakin tapauksissa 25 vuotta;

Liiketoiminnan eettinen ohjeistus
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•  yksityiskanteet, joissa  
vaaditaan saavutettua hyötyä 
tai vältettyä tappiota vastaavaa 
vahingonkorvausta; ja

•  vääryydellä hankitun omaisuuden 
luovuttaminen.

Lisäksi yhtiö tai yhtiön sellaisen 
työntekijän esimies, joka käy kauppaa 
tärkeällä ei-julkisella tiedolla tai  
vihjaa sellaisesta tiedosta muille,  
voi joutua ”valvovan henkilön” 
vastuuseen. Tällöin siviilioikeudelliset 
seuraamukset voivat olla jopa 
miljoona Yhdysvaltain dollaria tai 
kolminkertainen määrä suhteessa 
lainvastaisesta toiminnasta 
saavutettuun hyötyyn tai vältettyyn 
tappioon. Yhtiö voi saada jopa 25 
miljoonan Yhdysvaltain dollarin 
rikosoikeudelliset sakot ja yksittäinen 
esimies jopa viiden miljoonan sakot. 

Henkilölle, jota käytäntö koskee, 
tämän käytännön rikkominen voi 
johtaa yhtiön kurinpidollisiin  

toimiin tai voi olla syy myös 
irtisanomiseen.

9. Älä vastaa ulkopuolisten 
esittämiin kysymyksiin yhtiön 
toiminnasta
Henkilöille, joita tämä käytäntö 
koskee, saatetaan esittää ajoittain 
kysymyksiä, jotka koskevat sellaisia 
yhtiön toimintoja, jotka eivät liity 
heidän säännöllisiin työtehtäviinsä. 
Tällaiset tiedustelut voivat tulla 
esimerkiksi tiedotusvälineiltä, 
pörsseiltä tai analyytikoilta, ja ne 
voivat koskea yhtiön liiketoimintaa, 
huhuja, kaupankäyntiä, nykyisiä ja 
tulevia näkymiä ja suunnitelmia, 
hankinta- tai luovutustoimintoja ja 
muita vastaavia tärkeitä tietoja.

On erittäin tärkeää, että kaikki 
tällainen yhtiön puolesta 
tehtävä viestintä tehdään yhtiön 
asianmukaisesti nimittämän 
toimihenkilön toimesta. Tämän 
laiminlyöminen saattaa johtaa 
Yhdysvaltain liittovaltion 

arvopaperilakien rikkomiseen,  
mukaan lukien FD-asetus, jonka  
tarkoituksena on estää yrityksiä  
luovuttamasta tärkeää tietoa  
analyytikoille ja osakkeenomistajille  
ennen tiedon julkaisemista.  
Ota yhteyttä GXO Corporate  
Communications -tiimiin osoitteessa 
press@gxo.com niin tiimi 
reitittää kaikki saapuvat pyynnöt 
asianmukaisen tiimin jäsenelle.

Yhdysvaltain liittovaltion ja 
osavaltioiden arvopaperilait 
ovat luonteeltaan teknisiä ja 
vaikeaselkoisia. Suosittelemme 
tämän vuoksi, että henkilöt, jotta 
käytäntö koskee, ottavat yhteyttä 
asianajajaansa tai kaupankäynnin 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan 
tiimiin sähköpostitse osoitteessa 
tradingrequest@gxo.com, jos heillä 
on kysyttävää lakien tai tämän 
ohjeistuksen soveltamisesta tietyssä 
tilanteessa.
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