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YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 julkistetaan torstaina 1.2.2018. Vuosikertomus vuodelta 2017 

sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään viikolla 8/2018. 

YIT julkistaa lisäksi kaksi osavuosikatsausta ja puolivuosikatsauksen vuonna 2018: 

• Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 26.4.2018 

• Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 26.7.2018 

• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 25.10.2018 

Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkistetaan noin klo 8.00 Suomen aikaa. Ennen 

julkistuksia yhtiö noudattaa niin sanottua hiljaista jaksoa, joka alkaa 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. ja joka kestää 

kunkin tuloksen julkistamiseen asti. 

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 16.3.2018. Yhtiön hallitus kutsuu myöhemmin 

erikseen yhtiökokouksen koolle. Osakkeenomistajan mahdollinen hallitukselle osoitettu pyyntö saada 

vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 4.1.2018 

kirjallisesti osoitteeseen YIT Oyj, Juha Jauhiainen, PL 36, 00621 Helsinki. 

Lisätietoja antavat: 

Hanna Jaakkola, Sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi 

Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643, juha.jauhiainen@yit.fi 

YIT OYJ  

Hanna Jaakkola 

Sijoittajasuhdejohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi    

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä 

kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua 

välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien 

toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen 

kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja 

Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. 

Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi  

Vastuunrajoituslauseke 

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 
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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. 

 


