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LEMMINKÄISEN TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2018 
 
Lemminkäinen julkaisee vuonna 2018 seuraavat taloudelliset tiedotteet:  
 

• Tilinpäätöstiedote 2017 julkaistaan torstaina 1.2.2018. 
 

• Lemminkäisen vuoden 2017 vuosikertomus julkaistaan viikolla 8 vuonna 2018. 
Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. 

 
Lemminkäinen Oyj:n (”Lemminkäinen”) ja YIT Oyj:n ("YIT") hallitukset ovat 19.6.2017 sopineet 
yhtiöiden yhdistämisestä osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. 
Sulautumissuunnitelman mukaan Lemminkäinen sulautuu YIT:hen siten, että Lemminkäisen 
kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä YIT:lle, ja Lemminkäinen purkautuu. 
Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
(”KKV”) hyväksyntää. KKV:n Lemminkäisen ja YIT:n sulautumista koskeva selvitys on edelleen 
kesken, ja KKV on saanut markkinaoikeudelta jatkoaikaa asian käsittelemiseksi 26.1.2018 asti. 
Jatkoajan myöntämisen johdosta sulautuminen toteutuu todennäköisesti aikaisintaan 1.2.2018. 
Lemminkäinen täydentää vuoden 2018 taloudellisen tiedottamisen aikatauluaan, kun 
sulautumisen täytäntöönpanoaikataulusta on tarkempaa tietoa. 
 
Lemminkäinen noudattaa hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksiaan. Hiljainen jakso alkaa 
jokaisen vuosineljänneksen päättyessä ja loppuu taloudellisen tiedotteen julkistukseen. 
Hiljainen jakso kestää aina vähintään 30 osavuosikatsausta, puolivuotiskatsausta tai 
tilinpäätöstiedotetta edeltävää kalenteripäivää. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi konsernin tai 
sen liiketoimintasegmenttien tulosta, taloudellista asemaa tai tulevaisuuden näkymiä, eikä tapaa 
pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia. 
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LISÄTIETOJA: 
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja 
Puh. 02071 53304 
ilkka.salonen@lemminkainen.com 
 
JAKELU: 
Nasdaq Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.lemminkainen.fi 
 
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 
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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. 
 


