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LEMMINKÄISEN PÄÄLLYSTYS-SEGMENTTI PARANTAA KILPAILUKYKYÄÄN RUOTSISSA JA 
NORJASSA JA ALOITTAA NEUVOTTELUT HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMISEKSI  

Lemminkäisen päällystys-segmentti aloittaa ohjelman parantaakseen kilpailukykyään ja 
kannattavuuttaan Ruotsissa ja Norjassa. 

Sekä Ruotsissa että Norjassa markkinanäkymät ovat hyvät, mutta Lemminkäinen on kärsinyt kireästä 
hintakilpailusta ja heikoista operatiivisesta suorituskyvystä. Yhtiö arvioi, että parantaakseen 
kilpailukykyään ja kannattavuuttaan, sen täytyy uudelleenarvioida alueellinen läsnäolonsa ja etsiä 
tapoja keventää toimintamalliaan molemmissa maissa.  

Näiden toimenpiteiden avulla Lemminkäinen tavoittelee noin 5 miljoonan euron säästöjä kiinteissä 
kustannuksissa vuosittain. Alustavien arvioiden mukaan suunniteltujen toimenpiteiden 
henkilöstövaikutus on enintään 170 henkilötyövuotta. Asiaan liittyvät henkilöstöneuvottelut Ruotsissa 
ja Norjassa alkavat 30.11.2017, ja ne viedään läpi paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti vuoden 
2018 ensimmäisen kvartaalin aikana.  
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Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi 
markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 
ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 
miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 

 

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa  

Sulautumisen yhteydessä annettavia 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 tiedotteessa 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 
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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. 


