HALLITUKSEN SELOSTUS PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 1.1.2017 – 30.6.2017 LAATIMISEN JÄLKEISISTÄ YIT OYJ:N
ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

Sulautumiseen osallistuvan yhtiön on osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan pidettävä
osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi
yhtiökokouksessa kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai
osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.
YIT Oyj:n hallitus toteaa tällä lausumalla edellä mainitun osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n 1 momentin 6 kohdan
mukaisena selostuksenaan, että yhtiön 27.7.2017 julkaistun puolivuosikatsauksen 1.1.2017 – 30.6.2017
jälkeiset yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat ilmenevät kyseisestä puolivuosikatsauksesta
sekä yhtiön julkistamista pörssitiedotteista ja sijoittajauutisista.
Kyseinen puolivuosikatsaus, pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
internet‐verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi/media. Paperitulosteet puolivuosikatsauksesta
sekä sen jälkeisistä pörssitiedotteista ja sijoittajauutisista ovat nähtävänä tämän selvityksen liitteenä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.2017.
Muutoin yhtiön liiketoimintaa on puolivuosikatsauksen 1.1.2017 – 30.6.2017 laatimisen jälkeen harjoitettu
tavanomaisessa laajuudessa eikä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia ole ollut.

Helsinki, 8.8.2017

YIT OYJ
Hallitus

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
Sulautumisen yhteydessä annettavia osakkeita YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen, (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 ‐
säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla. YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n
osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat
erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä asiakirjassa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia
muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.
Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen
Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla Sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat
sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua
Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä
tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta
suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen
toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa. Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi
ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin Sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin
milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

