
LEMMINKÄINEN OYJ  PÖRSSITIEDOTE 9.10.2017 KLO 18.30 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN 
MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ 

Lemminkäinen Oyj on 9.10.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen 
liputusilmoituksen, jonka mukaan Onvest Sijoitus Oy:n omistus Lemminkäisestä on ylittänyt 10 prosentin 
rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 9.10.2017.  

Ilmoituksen mukaan Onvest Sijoitus Oy:n omistus Lemminkäisestä on 9.10.2017 noussut 2 458 447 
osakkeeseen, mikä vastaa 10,59 prosenttia Lemminkäisen osake- ja äänimäärästä.  

Lemminkäisellä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien 
laskennassa on käytetty Lemminkäisen rekisteröityä kokonaisosakemäärää 23 219 900. 
 
Onvest Sijoitus Oy:n omistus ilmoituksen mukaan: 
 

Pvm % osakkeista ja 
äänistä 

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusvälineiden kautta 

% yhteensä 

Osuus liputusrajan 
saavuttamisen jälkeen 

10,59 % 0,00 % 10,59 % 

Edellisessä 
liputusilmoituksessa 
ilmoitettu osuus (jos 
liputettu) 

0,00 0,00 0,00 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja/osakelaji 
ISIN-koodi (jos 
mahdollista) 

Osakkeiden ja äänten 
lukumäärä, kpl 
  

Osakkeiden ja äänten 
%-osuus 
  

  Suora 
(AML 9:5)  

Välillinen 
(AML 9:6 ja 
9:7)  

Suora 
(AML 9:5)  

Välillinen 
(AML 9:6 ja 
9:7)  

FI0009900336 2 458 447 0 10,59 % 0,00 % 

A YHTEENSÄ 2 458 447 10,59 % 
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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 

mailto:ilkka.salonen@lemminkainen.com
http://www.lemminkainen.fi/


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 

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. 

http://www.lemminkainen.fi/

