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Sovellettavat säännökset

Uutechnic Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perus-
tuu Suomen lainsäädäntöön ja konsernin emoyhtiön Plc 
Uutechnic Group Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudat-
taa Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatet-
tavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 
(Corporate Governance) 2015.

Uutechnic Group poikkeaa Suomen listayhtiöiden hal-
linnointikoodin suosituksesta kohdan 8 osalta siten, että 
Mikko Laakkosella on jäljempänä kuvattu erityinen mutta 
rajattu hallituksen jäsenen nimittämisoikeus.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antama hallinnointikoo-
di on tullut voimaan 1.1.2016 ja se on julkisesti saatavil-
la mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla 
osoitteessa www.cgfinland.fi.

Uutechnic Groupin hallinto

Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osake-
yhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee 
emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema 
toimitusjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä 
toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät 
päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin 
emoyhtiönä Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin joh-
dosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja ra-
hoituksesta, IT:stä sekä henkilöstöhallinnosta. 

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat konsernin toimitus-
johtaja, konsernin johtoryhmä ja hallitus.

Yhtiökokous

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu 
normaalisti kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään 
ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle 
hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen 
yhtiön Internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla, jossa 
annetaan osakkeenomistajille tarpeelliset tiedot yhtiöko-
kouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu julkaistaan 
lisäksi pörssitiedotteena sekä muulla yhtiön hallituksen 
mahdollisesti päättämällä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päätty-
misestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan 
kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
sen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilin-

tarkastajien valinnasta ja palkkioista. 

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja osal-
listuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi ensim-
mäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta 
päättävään yhtiökokoukseen.

Hallitus 

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituk-
sena, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla 
on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen 
huomattava merkitys.
Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

•	 Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata nii-
den toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaa-
vat toimenpiteet

•	 Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja 
kiinteistökaupoista

•	 Käsitellä ja hyväksyä taloudelliset tiedotteet, puolivuo-
sikatsaus ja tilinpäätös

•	 Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankin-
tatoimenpiteistä

•	 Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokouk-
selle ehdotus osingon jakamisesta

•	 Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvon-
nan järjestämisestä

•	 Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toi-
mitusjohtajan toimisuhteen ehdoista

•	 Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin 
palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista. 

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työs-
kentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka 
mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituk-
sen sihteerinä toimii konsernin toimitusjohtaja. Hallituk-
sen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja 
hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen 
lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2016 hallitus kokoontui 36 
kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouk-
siin oli 100 %.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitus-
johtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin hen-
kilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, 
että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toi-



minnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toi-
mitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeen-
panosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle 
riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa ar-
viointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet 
muutokset.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 
kolme ja enintään kuusi jäsentä, joiden toimikausi päättyy 
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. 
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valit-
see hallitus keskuudestaan. 

Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan yh-
tiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeen-
omistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas on antanut suos-
tumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen 
jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituk-
sen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä 
pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtä-
vän hoitamiseen.

Hallitukseen kuului ajalla 30.10.2015 – 28.4.2016 ylimää-
räisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015 valitut Sami Alata-
lo, Jouko Peräaho ja Timo Lindström. Puheenjohtajana toi-
mi Jouko Peräahon ja varapuheenjohtajana Sami Alatalon. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 hallituksen jä-
senmääräksi vahvistettiin neljä jäsentä ja hallitukseen 
valittiin jatkamaan Sami Alatalo ja Jouko Peräaho sekä 
uusiksi jäseniksi valittiin Hannu Kottonen ja Kristiina 
Lagerstedt. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jouko Perä-
ahon ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon. Hallituksen 
jäsenet Jouko Peräahoa ja Sami Alataloa lukuun ottamat-
ta ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomia

Pörssitiedotteella 30.10.2015 tiedotetun yritysjärjestelyn 
yhteydessä Hannu Laakkonen, HML Finance Oy ja Uu-
technic Oy:n aiemmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 
äänestämään vuosien 2016 ja 2017 varsinaisissa kokouk-
sissa Mikko Laakkosen mahdollisesti esittämää yhtä jäsen-
tä konsernin emoyhtiön hallitukseen. Äänestysvelvollisuus 
on vain, mikäli äänestämiseen sitoutuneet ovat läsnä yh-
tiökokouksessa ja mikäli Mikko Laakkonen omistaa vähin-
tään 10 % emoyhtiön osakkeista.

Tiedot hallituksen jäsenistä

Puheenjohtaja Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri
hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen 
puheenjohtaja 2015 -
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-
Aikaisempi työkokemus:
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013
Keskeisimmät luottamustoimet:
FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Varapuheenjohtaja Sami-Jussi Alatalo, s. 1971, VT 
hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen
Saola Invest Oy, yrittäjä
Mergertum Teollisuus Oy, osakas

Aikaisempi työkokemus:
Ultivista Group, toimitusjohtaja
Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja
Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä yritysliiketoi-
minnassa

Hannu Kottonen, s. 1957, KTM
hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen
Aikaisempi työkokemus:
HKScan Oyj, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016
Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012
M-Real Oyj, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004 – 
10/2006
Huhtamäki Oyj, eri johtotehtäviä 1983 – 2003
Keskeisimmät luottamustoimet:
Polarica Holdings AB, hallituksen puheenjohtaja
Kinttuviisas Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkit-
tävistä osakkeenomistajista.
 
Kristiina Lagerstedt, s. 1973 KTM
hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen
Sanoma Oyj, VP Audit & Assurance (sisäisestä tarkastuk-
sesta, riskienhallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta vas-
taava johtaja) 2014 –
Aikaisempi työkokemus:
Nokia Oyj, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä yrityskaup-
patiimin jäsen 2004 – 2014
EY ja Deloitte, erilaiset tilintarkastus- ja konsultointitehtä-
vät 1997 – 2004
Keskeisimmät luottamustoimet:
European Confederation of Institutes of Internal Auditing 
(ECIIA), hallituksen jäsen 2015 -
Kristiina Lagerstedt on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilikauden 2016 aikana päättyneet jäsenyydet:

Timo Lindström, s. 1961, koneinsinööri
hallituksen jäsen 30.10.2015 -28.4.2016
Plc Uutechnic Group Oyj:n tekninen johtaja 2016 –
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1993 –
Ap-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 –
Aikaisempi työkokemus:
Uutechnic Oy:n tekninen johtaja 1993 – 2015
Keskeisimmät luottamustoimet:
Linemarine Oy:n hallituksen jäsen
Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallintoneuvoston jäsen

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää 
vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen 
jäsenille ei ole annettu hallituspalkkioita yhtiön omina 
osakkeina. Yhtiössä ei ole käytössä voimassa olevaa optio-
ohjelmaa.

Varsinainen yhtiökokous 28.4.2016 päätti maksaa hallituk-
sen jäsenille kokouspalkkiona puheenjohtajalle ja varapu-
heenjohtajalle 36.000,00 euroa sekä jäsenille 22.000 euroa 
vuosikorvauksina.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan 
ja matkakustannusten korvauksiin konsernin yleisen mat-
kustussäännön mukaan. Uutechnic Groupin palveluksessa 
oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkioita konsernin 
tytäryhtiöiden hallituksissa toimimisesta.



Hallituksen jäsenille tilikaudella 2016 maksetut kokous-
palkkiot:
           euroa
Alatalo Sami varapuheenjohtaja   34.000,00
Kottonen Hannu, hallituksen jäsen 14.666,68
Lagersted Kristiina, hallituksen jäsen 14.666,68
Lindström Timo, hallituksen jäsen 7.333,32
Peräaho Jouko, puheenjohtaja   12.000,00

Jouko Peräaholle on lisäksi maksettu palkkaa päätoimises-
ta hallituksen puheenjohtajuudesta 153.520,00 euroa.

Hallituksen valiokunnat 

Hallituksessa ei ole valiokuntia. 

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjohtajan, joka toimii 
konsernijohtajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä 
konsernin johtamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen 
ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjoh-
taja ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja eikä varapu-
heenjohtaja. 

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 
Martti Heikkilä.  

Tiedot toimitusjohtajasta

Martti Heikkilä, s. 1960, DI
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 1.12.2015 –
Japrotek Oy Ab:n ja AP-Tela Oy:n toimitusjohtaja 
1.12.2015 –
Japrotek Oy Ab:n ja Ap-Tela Oy:n hallituksen jäsen 
30.10.2015 alkaen
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2013 -
Aikaisempi työkokemus:
Kumera Drives Oy:n toimitusjohtaja 2005 - 2013
Sulzer Pumps Finland Oy, erilaiset johtotehtävät 
2000 - 2005
A. Ahlstöm Oy, Salon sekoitintehdas, erilaiset johtotehtä-
vät 1988 - 2000

Johdon organisaatio

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat tytäryhtiöiden toi-
mitusjohtajat tukenaan tytäryhtiöiden ja konsernin johto-
ryhmät sekä konsernin toimitusjohtaja ja hallitus.

Tiedot konserniyhtiöiden toimitusjohtajista:

Martti Heikkilä, s. 1960, DI
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 1.12.2015 –
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 
1.12.2015 –
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2013 –
AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy Ab:n ja Uutechnic Oy:n hallituk-
sen jäsen 2015-
Aikaisempi työkokemus:
Kumera Drives Oy:n toimitusjohtaja 2005 - 2013
Sulzer Pumps Finland Oy, erilaiset johtotehtävät 
2000 - 2005
A. Ahlstöm Oy, Salon sekoitintehdas, erilaiset johtotehtä-
vät 1988 - 2000

Christian Kessen, s. 1963, DI
Stelzer Rührtechnik International GmbH, toimitusjohtaja 
2007 –
Stelzer Rührtechnik International GmbH, suunnittelupääl-
likkö 1991 – 2006

Konsernin johtoryhmä:

Martti Heikkilä, s. 1960, DI
Plc Uutecnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 1.12.2015 –
Konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtaja
 
Ismo Haaparanta, s. 1967, Insinööri MBA
Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitusjohtaja 18.1.2016 –
 
Christian Kessen, s. 1963, DI
Stelzer Rührtechnik International GmbH:n toimitusjohtaja 
2007 –
 
Timo Lindström, s. 1961, Insinööri
Plc Uutechnic Group Oyj:n tekninen johtaja 1.1.2016 –
 
Jouni Laine, s. 1964, Insinööri
Uutechic Oy:n myyntijohtaja 1.2.1994 –
 
Leena Junninen, s 1962, Yo-merkonomi
Plc Uutechnic Group Oyj:n talouspäällikkö 1.3.2014

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon  
palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja muista taloudellisista etuuk-
sista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päät-
tää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan 
kanssa. 

Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjel-
maa.

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty 
erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. 
Toimitusjohtaja Martti Heikkilän ja varatoimitusjohtaja 
Ismo Haaparannan sopimusten mukaan yhtiö ja toimitus-
johtaja tai varatoimitusjohtaja ovat molemmat oikeutet-
tuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. 
Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuu-
kautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle 
ja varatoimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan pal-
kan lisäksi erokorvaus, jonka määrä on satatuhatta euroa 

JOHDON OSAKKEENOMISTUS
Osake
määrä Äänet

Arvo-osuusrekisterin 31.12.2016 
mukaan kpl % kpl %

Hallitus ja toimitusjohtaja
Peräaho Jouko, hall.puheenjohtaja 8 690 000 15,38 8 690 000 15,38
Alatalo Sami, hall.varapuheenjohtaja 50 000 0,88 50 000 0,88
Lagerstedt Kristiina, hall. jäsen 54 000 0,10 54 000 0,10
Kottonen Hannu, hall. jäsen 50 000 0,09 50 000 0,09
Heikkilä Martti, toimitusjohtaja 130 000 0,23 130 000 0,23
Muu konsernin johtoryhmä
Haaparanta Ismo, varatoimitusjohtaja 12 000 0,02 12 000 0,02
Lindström Timo, teknologiajohtaja 8 790 000 15,56 8 790 000 15,56
Laine Jouni, myyntijohtaja 106 000 0,19 106 000 0,19
Junninen Leena, talouspäällikkö 40 000 0,07 40 000 0,07
Kessen Christian, Stelzer tj 2 000 0,00 2 000 0,00

Sami Alatalo omistaa määräysvallassa olevan yhtiön kautta 80 000 kpl osakketta.

Timo Lindström ja Jouko Peräaho omistavat 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 
8,50 % osakkeista.



vähennettynä irtisanomisajalta maksetulla bruttopalkal-
la. Toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksetaan 
kuukausipalkan lisäksi vuonna 2016 bonus, joka on 1,25 % 
konsernin tilinpäätöksen liiketuloksesta. 

Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2016 toimitusjohtaja Martti Heik-
kilälle on maksettu palkkaa 151.656,00 euroa ja muulle 
johtoryhmälle 548.000,00 euroa.

Kuvaus toimielimestä, joka vastaa  
tarkastusvaliokunnan tehtävistä

Yhtiöllä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan tarkastusvalio-
kunnan tehtävät hoitaa yhtiön hallitus. 

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen 
tarkastus

Sisäinen valvonta:
Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa valvotaan ja ohja-
taan ensisijaisesti konsernin johtamisjärjestelmän avulla. 
Taloudellista raportointia varten konsernissa on raportoin-
tijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa konsernin ja 
tulosyksiköiden johdolle riittävää tietoa toiminnan suun-
nittelua, ohjausta ja valvontaa varten.

Riskienhallinta:
Konsernin riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnis-
taa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioida ne sekä kehit-
tää tarvittavat riskienhallintakeinot. Liiketoiminnasta ai-
heutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin 
on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Sisäinen tarkastus:
Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ot-
taen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityis-
tä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät 
sisältyvät konsernin liiketoimintaorganisaation tehtäviin.

Sisäpiirihallinto

Plc Uutechnic Group Oyj:llä on voimassa Nasdaq Helsinki 
Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen 
hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden 
väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Uutechnic Groupin joh-
tohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohta-
ja, konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjoh-
tajat ja tehtaanjohtajat. Lisäksi yhtiö ylläpitää ns. pysyvien 
sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpii-
ritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt ovat sitoutuneet 
noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. Py-
syvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen. Tarvittaessa 
yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon 
merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopa-
pereilla hankkeen voimassaoloaikana.

Tilintarkastus

Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjär-
jestyksen mukaan 1-2 varsinaista tilintarkastajaa. Heidän 
on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkas-
tajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikau-
si päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoi-
tetaan kokouskutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole 
hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua julkistettaessa, eh-
dokkuus julkistetaan erikseen.

Yhtiökokous 28.4.2016 valitsi tilintarkastajaksi Tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkas-
tajana KHT Osmo Valovirta. 

Tilikaudella 2016 on konsernissa maksettu tilintarkastajil-
le palkkioita tilintarkastuksesta 110 000,00
euroa sekä konsultointi- ja muista palveluista 63.000,00 
euroa, yhteensä 173.000,00 euroa.

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, puolivuosi-
katsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja 
kolmannen vuosineljänneksen jälkeen suomeksi ja englan-
niksi. 

Tilinpäätös- ja puolivuosikatsaustiedote julkaistaan pörssi-
tiedotteina. Vuosikertomus,  puolivuosikatsaus ja liiketoi-
mintakatsaukset julkaistaan yhtiön internetsivuilla www.
uutechnicgroup.fi. Samoin internetsivuilla ovat saatavilla 
myös muut yhtiön pörssitiedotteet.


