KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE

Käesolevaga esitame koondumise teate seoses YIT Oyj (edaspidi YIT) ja Lemminkäinen Oyj
(edaspidi Lemminkäinen) ühinemisega.
YIT ja Lemminkäinen on 19. juunil 2017 sõlminud ühinemislepingu Lemminkäineni
ühendamiseks YIT-iga (edaspidi Tehing). Tehingu kohaselt laseb YIT ühinemisel
Lemminkäineni senistele aktsionäridele vastutasuks Lemminkäineni vara üleandmise eest
YIT-ile välja uued aktsiad, mille tulemusena kuulub pärast Tehingu lõpuleviimist 60% YIT-i
aktsiakapitalist YIT-i tänastele aktsionäridele ja 40% Lemminkäineni tänastele aktsionäridele
(eeldusel, et ükski Lemminkäineni aktsionär ei nõua endale kuuluvate aktsiate ülevõtmist
rahalise hüvitise eest).
Koondumine kujutab endast kahe eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtja ühinemist
vastavalt KonkS § 19 lg 1 p-le 1.
YIT Oyj on YIT-i kontserni emaettevõtja, mis on noteeritud Nasdaq Helsingi börsil. YIT-i
kontsern tegutseb Soomes, Venemaal, Baltimaades, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Poolas.
YIT-i kontsern on suurim elamuehitusettevõtja Soomes ja suurim välismaine
elamuehitusettevõtja Venemaal. YIT on ka üks suurimaid äripindu ja infrastruktuuri rajatisi
ehitavaid ettevõtjaid Soomes. Soomes ehitab YIT teid, sildu, raudtee- ja metroojaamu,
sadamaid ja parkimisrajatisi, aga ka elektri- ja veevarustusjaamu ning tööstusrajatisi.
Lisateave YIT-i kontserni kohta on leitav siit: https://www.yitgroup.com/. Aktsiaselts YIT
Ehitus on üks Eesti juhtivaid ehitusettevõtjaid, mis tegeleb hoonete ehitamisega
peatöövõtjana, aga ka elamu- ja ärikinnisvara arendamisega. Lisainfo Aktsiaseltsi YIT Ehitus
kohta on leitav siit: https://www.yit.ee.
Lemminkäinen Oyj on Lemminkäineni kontserni emaettevõtja, mis on noteeritud Nasdaq
Helsingi börsil. Lemminkäinen tegeleb hoonete ja taristu ehitusega Soomes, Skandinaavia ja
Balti riikides ning Venemaal. Kõik tegevused Põhja- ja Baltimaades (välja arvatud Soomes)
ning Venemaal on seotud taristu ehitamisega, välja arvatud vähesel määral elamute ehitamine
Venemaal. Lemminkäinen tegeleb Soomes nii hoonete kui ka taristu ehitusega. Lisateave
Lemminkäineni kontserni kohta on leitav siit: http://www.lemminkainen.com. Lemminkäinen
Eesti AS on üks Eesti juhtivaid taristu ehitamisega tegelevaid ettevõtjaid. Lisateave
Lemminkäinen Eesti AS-i kohta on leitav siit: http://www.lemminkainen.ee/.
Ühinemine on strateegiliselt oluline samm mõlemale ettevõtjale ja loob eeldused, et kasvada
üheks suurimaks linnapiirkondade arendajaks Põhja-Euroopa ehitusturgudel. Ühinemisest
oodatakse sünergiate loomist, mis annavad 2020. aasta lõpuks 40 miljoni euro suuruse aastase
tegevuskulude kokkuhoiu.
Koondumise osalistel puuduvad Eestis horisontaalselt või vertikaalselt mõjutatud kaubaturud
Koondumise teate esitamise juhendi § 8 lg 3 p-de 1 ja 2 tähenduses.

