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YIT Oyj:n hallituksen
n ehdotuksset 17.6.20133 pidettävälle ylimääräiselle yhtiiökokoukse
elle
Jakautumiissuunnitellman hyväk
ksyminen jaa osittaisjak
kautumisessta päättäm
minen
YIT Oyj:n h
hallitus on hyväksynyt
h
t 21.2.2013 jjakautumisssuunnitelm
man, joka on
n rekisteröity
y 22.2.2013
Patentti- jaa rekisterihaallituksen kaupparekissteriin. YIT Oyj:n
O
on tarrkoitus jakaautua osittaisjakautumisessa
siten, että o
osa sen varo
oista, veloissta ja vastuiista siirtyy jakautumisssuunnitelma
massa määrittellyllä tavaalla
jakautumissessa perustettavalle yhtiölle, Cav
verion Oyj:lle.
Caverion O
Oyj:lle siirreetään osittaiisjakautumiisessa YIT Oyj:n
O
kiinteistöteknisett palvelut -lliiketoimintta. YIT
Oyj jatkaa rakentamisspalvelut-liiiketoiminta a.
hdottaa, ettää yhtiökoko
ous hyväksy
yy jakautum
missuunnite
elman ja pääättää YIT Oyj:n
O
Hallitus eh
osittaisjakaautumisestaa jakautumiissuunnitelm
man mukaisesti. Jakau
utuminen eh
hdotetaan tapahtuvaks
t
si
perustettav
vaan yhtiöö
ön, Caverion
n Oyj:öön. Caverion Oyj:lle
O
siirtyvät jakautu
umissuunnittelmassa
kerrotulla tavalla YIT--konsernin kiinteistöteekniset palv
velut -liiketo
oimintaa haarjoittavien tytäryhtiöid
den
osakkeet seekä muut täähän liiketo
oimintaan liiittyvät vara
at, velat ja vastuut.
v
Jakaautumisessa vahvistetaaan
Caverion O
Oyj:n yhtiöjärjestys, jok
ka on jakauttumissuunn
nitelman liittteenä. Ositttaisjakautu
umisen jälkeeen
YIT Oyj jattkaa rakentaamispalvelu
ut-liiketoim
mintaansa. YIT
Y Oyj:n yh
htiöjärjestykksen 2 § eli yhtiön
y
toim
miala
ehdotetaan
n muutettav
vaksi jakauttumisessa jaakautumissuunnitelma
asta ilmenevvällä tavalla
a. Muutokssen
pääasiallin
nen sisältö on
o se, että to
oimialasta eehdotetaan poistettavak
p
ksi viittaukkset kiinteisttötekniset
palvelut –lliiketoiminttaan.
Caverion O
Oyj:n hallittuksen jäse
enten lukum
määrä
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa henkilöstövaliok
kuntansa su
uosituksesta
a, että Caverrion Oyj:n
hallitukseeen valitaan puheenjoh
htaja, varapu
uheenjohtaja ja kolme (3)
( jäsentä.
Caverion O
Oyj:n hallittuksen puh
heenjohtajaan, varapuh
heenjohtajan
n ja jäsenteen palkkiott
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa henkilöstövaliok
kuntansa su
uosituksesta
a, että Caverrion Oyj:n hallituksen
h
puheenjoh
htajalle, varaapuheenjoh
htajalle ja haallituksen jä
äsenille mak
ksetaan palkkkiota seura
aavasti:
puheenjoh
htajalle 6 6000 e/kk (79 200
2 e/v), vaarapuheenjo
ohtajalle 5 000 e/kk (600 000 e/v), jäsenille 3 900
e/kk (46 8000 e/v) sekä kokouspa
alkkiona 5500 euroa kok
koukselta. Hallituksen
H
vvaliokuntie
en jäsenille
ehdotetaan
n maksettav
vaksi niin ik
kään kokousspalkkiona 550 euroa valiokunnan
v
n kokoukse
elta. Koti- jaa
ulkomaanm
matkoilta eh
hdotetaan maksettavak
m
ksi päivärah
haa valtion matkustusssäännön mu
ukaan.
Oyj:n tilinttarkastajan palkkio
Caverion O
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa tarka
astusvalioku
untansa suo
osituksesta, että Caveriion Oyj:n tillintarkastajaan
palkkio maaksetaan Caaverion Oyjj:n hyväksy
ymän laskun
n mukaan.
Caverion O
Oyj:n hallittuksen puh
heenjohtajaa, varapuhee
enjohtaja ja
a jäsenet
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa henkilöstövaliok
kuntansa su
uosituksesta
a, että Caverrion Oyj:n hallituksen
h
puheenjoh
htajaksi valittaan Henrik
k Ehrnrooth
h, varapuheeenjohtajakssi Michael R
Rosenlew ja hallituksen
n
jäseniksi A
Anna Hyvön
nen , Ari Lehtoranta ja Eva Lindqv
vist Kaikki ehdotetut oovat antane
eet
suostumuk
ksensa valin
ntaan. Kaikk
ki ehdotetu
ut henkilöt esitellään
e
yh
htiön intern
netsivuilla.
YIT Oyj
PL 36
Katuosoite: Panunntie 11
00621 Helsinki

Puhelin 02
20 433 111
Faksi 020 433 3700

Y-tunnus 0112650-2
Ko
otipaikka Helsinki
ww
ww.yit.fi
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Oyj:n tilinttarkastaja
Caverion O
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa tarka
astusvalioku
untansa suo
osituksesta, että Caveriion Oyj:n
tilintarkasttajaksi valittaan KHT-yhteisö PriceewaterhousseCoopers Oy.
O
Caverion O
Oyj:n hallittuksen valttuuttaminen
n päättämä
ään omien osakkeiden
o
n hankkimissesta
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa, että yhtiökokou
y
us valtuuttaa Caverion Oyj:n hallittuksen päätttämään
Caverion O
Oyj:n omien
n osakkeide
en hankkimiisesta yhtiö
ön vapaaseen omaan päääomaan ku
uuluvilla vaaroilla
seuraavin eehdoin:
kkeita voidaaan hankkia
a enintään 112 500 000 kappaletta.
k
Omia osak
Osakkeet h
hankitaan muussa
m
kuin
n osakkeeno
omistajien omistusten
o
suhteessa.
Hankinta ttoteutetaan NASDAQ OMX Helsiinki Oy:n jä
ärjestämän ju
ulkisen kau
upankäynniin välityksellä.
Osakkeet h
hankitaan niille
n
NASDAQ OMX H
Helsinki Oy
y:n julkisessa kaupankääynnissä mu
uodostuvaaan
hankintaheetken käypäään arvoon.
Osakkeideen hankinta alentaa Cav
verion Oyj:n
n jakokelpo
oista vapaata omaa päääomaa.
Valtuutus on voimasssa 31.3.2014 saakka.
Hallitus vo
oi tehdä pääätöksen täm
män valtuutu
uksen peru
usteella vasta jakautum
misen täytän
ntöönpanon
jälkeen.
Caverion O
Oyj:n hallittuksen valttuuttaminen
n päättämä
ään osakean
nneista
YIT Oyj:n h
hallitus ehd
dottaa, että yhtiökokou
y
us valtuuttaa Caverion Oyj:n hallittuksen päätttämään
osakeanneeista seuraav
vin ehdoin:
Valtuutus voidaan kääyttää kokon
naan tai ositttain antam
malla Caverion Oyj:n ossakkeita yh
hdessä tai
useammasssa osakeann
nissa siten, että osakeaanneissa ann
nettavien ossakkeiden eenimmäism
määrä on
25 000 000 osaketta.
Hallitus vo
oi päättää osakeanneisssa annettav
vien osakkeiiden luovutttamisesta oosakkeenom
mistajien
etuoikeudeesta poiketeen suunnatttuna. Hallitu
us valtuuteetaan päättä
ämään siitä, kenelle ja missä
m
järjestyksessä osakkeiita annetaan
n. Osakeann
neissa osakk
keita voidaa
an antaa meerkittäviksi maksua vaastaan
tai maksuttta.
Hallitus vo
oi valtuutuk
ksen nojalla
a päättää my
yös maksutttomasta osa
akeannista yyhtiölle itse
elleen siten,, että
Caverion O
Oyj:n hallussa olevien osakkeiden
n lukumäärrä annin jälk
keen on enin
ntään 10 % yhtiön kaik
kista
osakkeista. Tähän määrään laske
etaan yhtiölllä itsellään ja sen tytäry
yhteisöllä oolevat omat osakkeet
osakeyhtiö
ölain 15 luvu
un 11 §:n 1 momentiss a tarkoitetu
ulla tavalla.
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Valtuutus sisältää halllitukselle oiikeuden määärätä osakeeantien ehd
doista ja toim
menpiteisiin
n liittyvistä
seikoista osakeyhtiölaain mukaise
esti, mukaan
n lukien oik
keuden päätttää, kirjataaanko mahd
dollinen
merkintähiinta kokonaaan tai ositttain sijoitetu
un vapaan pääoman
p
ra
ahastoon vaai osakepääo
oman
korotuksek
ksi.
Tämän koh
hdan mukainen osakea
antivaltuutu
us sisältää myös
m
valtuu
utuksen halllitukselle päättää
p
edelllä
ehdotetun valtuutukssen perustee
ella mahdolllisesti hank
kittavien om
mien osakkeeiden luovu
uttamisesta.
Valtuutukssen kohteen
na on enintä
ään 12 500 0000 omaa ossaketta. Halllitus valtuu
utetaan pää
ättämään nääiden
osakkeiden
n luovuttam
mistarkoituk
ksesta ja kaiikista luovu
uttamisen eh
hdoista.
Valtuutus on voimasssa 31.3.2014 saakka.
Hallitus vo
oi tehdä pääätöksen täm
män valtuutu
uksen peru
usteella vasta jakautum
misen täytän
ntöönpanon
jälkeen.
YIT Oyj:n hallituksen
n jäsenten lukumäärää ja muutos hallituksen
n kokoonpaanossa
Ari Lehtorranta ja Mich
hael Rosenllew ovat ilm
moittaneet eroavansa
e
YIT
Y Oyj:n haallituksesta,, mikäli heidät
valitaan Caaverion Oyjj:n hallitukssen jäsenikssi ja YIT Oyj
yj:n osittaisja
akautumiseen täytäntöö
önpano
rekisteröid
dään. YIT Oyj:n
O
hallituss ehdottaa h
henkilöstöv
valiokuntansa suositukksesta, että YIT
Y Oyj:n
hallituksen
n jäsenten lu
ukumääräk
ksi vahvistettaan kolme (3) jäsentä hallituksen
h
n puheenjoh
htajan ja
varapuheeenjohtajan liisäksi. Edellleen hallitu s ehdottaa, että eroavie
en jäsenten tilalle ei va
alita uusia
jäseniä, eli YIT Oyj:n hallituksess
h
sa jatkavat H
Henrik Ehrn
nrooth puheenjohtajan
na, Reino Ha
anhinen
varapuheeenjohtajana sekä jäsenin
nä Kim Graan, Satu Hub
ber ja Erkkii Järvinen.
Ehdotetut muutokset YIT Oyj:n hallituksen
h
jäsenten luk
kumäärässä
ä ja hallitukksen kokoon
npanossa tu
ulevat
voimaan edellyttäen, että jakautu
umisen täyttäntöönpano rekisteröidään.
Helsinki 3..5.2013
YIT Oyj
Hallitus

