
 

 

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO PREATO CAPITAL AB:N PAKOLLISESTA 
JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA 

Yleiselektroniikka Oyj  
Pörssitiedote 6.8.2019 klo 13.00 
 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-
Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muu-
hun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Taustaa 

Viitaten Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) 15.6.2019 julkistamaan pörssitiedotteeseen 
koskien Preato Capital AB:n (”Preato Capital” tai ”Tarjouksentekijä”) velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen 
ostotarjous kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”), Yleiselektroniikan 
hallitus antaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:ssä tarkoitetun lausuntonsa 
Ostotarjouksesta.  
 
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaan kohdeyhtiön hallituksen on julkistettava lausuntonsa yhtiötä 
koskevasta ostotarjouksesta. Lausunnon tulee sisältää perusteltu arvio tarjouksesta kohdeyhtiön ja tarjouk-
sen kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden kannalta sekä tarjouksentekijän tarjousasiakirjassa esittä-
mistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista kohdeyhtiön toimintaan ja työllisyy-
teen kohdeyhtiössä. 
 
Preato Capital tiedotti 14.6.2019 hankkineensa omistukseensa 1 327 224 Yleiselektroniikan osaketta hintaan 
8,70 euroa osakkeelta. Tämän seurauksena Preato Capitalin omistusosuus Yleiselektroniikassa vastasi 
51,79 prosenttia kaikista osakkeista ja äänimäärästä ja Preato Capitalille syntyi arvopaperimarkkinalain 11 
luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikan 
osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.  
 
Lisäksi Preato Capital on 17.6.2019 ja 2.7.2019 hankkinut Yleiselektroniikan tuolloin toiseksi suurimmalta 
osakkeenomistajalta Wonderword Oy:ltä yhteensä 240 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 pro-
senttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, hintaan 8,70 euroa osakkeelta. 
 
Preato Capitalin 12.7.2019 julkistaman tiedotteen mukaan Preato Capital omistaa yhteensä 1 567 224 Yleis-
elektroniikan osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 
ja 61,38 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden äänimäärästä. Preato Capital 
on pidättänyt itsellään oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai 
tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) tai muutoin. 
Tämän lausunnon päivämääränä Yhtiöllä on 2 562 500 osaketta. Yhtiöllä on hallussa 9 289 kappaletta sen 
omia osakkeita, mikä vastaa noin 0,36 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yleiselektroniikalla ei 
ole tämän lausunnon päivämääränä osakkeisiin oikeuttavia muita arvopapereita. 

Ostotarjous lyhyesti 

Seuraava tiivistelmä Ostotarjouksen ehdoista perustuu Tarjouksentekijän tiedotteissa annettuihin tietoihin 
sekä Tarjouksentekijän 22.7.2019 julkistamaan tarjousasiakirjaan (”Tarjousasiakirja”), johon Ostotarjouksen 
yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymisestä sisältyvät. 
  
Preato Capital on Ruotsin lain mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö ja se on tällä hetkellä 90,48-
prosenttisesti Tarjouksentekijän hallituksen puheenjohtajan Simon Hallqvistin määräysvaltayhtiön Hallqvist 
Oy:n omistama. 
 
Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 8,70 euroa jokaisesta Yleiselektroniikan osakkeesta (”Tarjoushinta”).  
 
Tarjoushinta on noin 14,47 prosenttia korkeampi kuin Yleiselektroniikan osakkeen päätöskurssi Nasdaq Hel-
singissä 13.6.2019, eli viimeisenä päivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Ostotarjous vastaa 



 

 

Yleiselektroniikan osakkeesta Nasdaq Helsingissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua 
keskiarvoa kolmen (3) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä korotettuna noin 11,6 pro-
sentin suuruisella preemiolla sekä Yleiselektroniikan osakkeista Nasdaq Helsingissä maksettujen hintojen 
kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuu-
den syntymistä korotettuna noin 9,7 prosentin suuruisella preemiolla.1  
 
Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy arviolta 
15.8.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa. Tarjouksentekijä sitoutuu hankkimaan omis-
tukseensa koko Yhtiön osakekannan. Ostotarjouksen toteutuminen ei kuitenkaan ole sidottu tietyn omis-
tusosuuden saavuttamiseen. Tarjouksen tekijä pidättää oikeuden jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehto-
jen mukaisesti.  

Hallituksen lausunnon taustat 

Kuten Yleiselektroniikka on todennut 8.7.2019 julkistetussa pörssitiedotteessaan, Yleiselektroniikan hallitus 
on Preato Capitalin pakollisen ostotarjouksen arviointia ja muita ostotarjoukseen liittyviä toimenpiteitä varten 
perustanut komitean, jonka jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen ja hallituksen jäsenet 
Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt. Yhtiön hallitus on edellä mainittujen riippumattomien jäsenten toi-
mesta päätösvaltainen. Hallituksen jäsen Tina Aspiala on myynyt osakkeensa Tarjouksentekijälle eikä näin 
ollen ole riippumaton Tarjouksentekijästä. Aspiala ei ole osallistunut tämän lausunnon käsittelyyn. Muut 
Yleiselektroniikan hallituksen jäsenet eivät omista Yleiselektroniikan osakkeita. 
 
Yleiselektroniikka ei ole saanut henkilöstönsä edustajilta erillistä lausuntoa Ostotarjouksen vaikutuksista työl-
lisyyteen. 
 
Preato Capitalin suuren omistusosuuden vuoksi Yleiselektroniikan hallitus ei ole katsonut tarkoituksenmukai-
seksi lähteä aktiivisesti etsimään kilpailevia tarjouksia. 
 
Tämän lausunnon antamista varten Yleiselektroniikan hallitus on tutustunut Tarjousasiakirjaan. 
 
Valmistellessaan lausuntoaan Yleiselektroniikan hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittä-
nyt Tarjousasiakirjassa, sekä tiettyjä muita Tarjouksentekijän toimittamia tietoja, eikä Yleiselektroniikan halli-
tus ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja. Tästä syystä Yleiselektroniikan hallituksen arvioon Ostotarjouk-
sen vaikutuksesta Yleiselektroniikan liiketoimintaan ja työntekijöihin on suhtauduttava varoen. 
 
Yleiselektroniikka on Ostotarjoukseen liittyen sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 
§:ssä tarkoitettua suositusta (Ostotarjouskoodi). 

Strategiaa, toimintaa ja työntekijöitä koskeva arvio 

Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijän tavoitteena on säilyttää Yleiselektroniikka pörssinoteerattuna 
yhtiönä, sillä Tarjouksentekijän näkemyksen mukaan pörssiyhtiönä toimiminen luo jatkossakin Yhtiölle hyvät 
edellytykset ja vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle sekä mahdollistaa jous-
tavat edellytykset Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseksi. Tarjousasiakirjan mukaan mahdolliset toimenpiteet 
Yhtiön listautumisedellytysten täyttämiseksi riippuvat Ostotarjouksen lopputuloksesta. Tarjousasiakirjan mu-
kaan Tarjouksentekijällä ei ole Tarjousasiakirjan päivämääränä suunnitelmia tällaisiksi toimenpiteiksi. 
 
Tarjouksentekijän tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa ja hakea Yhtiölle kannattavaa kasvua sekä or-
gaanisesti että mahdollisin yritysostoin. Osakkeiden hankinta on Tarjouksentekijän sijoitusstrategian mukai-
nen, ja Tarjouksentekijän tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää Yhtiötä osallistumalla aktiivisesti hallitus-
työskentelyyn. Tarjouksentekijä on esittänyt Yhtiön hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista 
koolle Ostotarjouksen tarjousajan jälkeen 21.8.2019 päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muu-
toksista Yhtiön hallituksen kokoonpanossa. Tarjouksentekijä on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön yh-
tiöjärjestyksen hallitusta koskeva kohta muutetaan siten, että Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) 
ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 
 
                                                      

1 Pois lukien Tarjouksentekijän 14.6.2019 jälkipörssissä tekemä 1 327 224 Osakkeen kauppa hintaan 8,70 euroa Osakkeelta 



 

 

Lisäksi Tarjouksentekijä on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä 
ja hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan kolme (3) uutta jäsentä toimikaudeksi, joka al-
kaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva muutos on rekisteröity kauppare-
kisteriin, ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön nykyinen halli-
tuksen jäsen Tina Aspiala on ilmoittanut eroavansa Yhtiön hallituksesta edellä sanotusta toimikauden alka-
misajankohdasta lukien. Tarjouksentekijä on ehdottanut uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: 
Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad. 
 
Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että Yhtiö tulee jatkossakin noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys 
ry:n vuonna 2015 julkaisemaa hallinnointikoodia. Lisäksi Tarjouksentekijä aikoo esittää Yhtiön hallitukselle 
Yhtiön hallituksen jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan perustamista. 
 
Tarjouksentekijä ei odota Ostotarjouksen toteuttamisella olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Yleiselekt-
roniikan operatiiviseen toimintaan, varoihin, toimipaikkojen sijaintiin tai työntekijöiden asemaan. Tarjouksen-
tekijä ei ole tehnyt Yhtiötä koskevaa due diligence -tarkastusta ennen Ostotarjousta, vaan Tarjouksentekijän 
arvio Ostotarjouksen vaikutuksista on tehty julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. 
 
Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että Yleiselektroniikan strategian toteuttaminen edellyttää omistajien vah-
vaa tukea ja pitkäjänteisyyttä. Erityisen tärkeää Yhtiön kannalta on kannattavan kasvun varmistaminen ja tä-
tä kautta koko Yhtiön tuloksentekokyvyn parantaminen. Preato Capital on Ostotarjousta tehdessään tuonut 
esiin halunsa kehittää Yhtiön liiketoimintaa ja säilyttää Yleiselektroniikka pörssiyhtiönä. Yleiselektroniikan 
hallitus katsoo, että Preato Capitalin nykyinen omistusosuus Yleiselektroniikasta on riittävä näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi. 
 
Yleiselektroniikan hallitus on lausuntoa valmistellessaan luottanut Tarjousasiakirjan tietoihin, eikä Yleiselekt-
roniikan hallitus ole itsenäisesti varmentanut näitä tietoja. Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että Tarjousasia-
kirjassa esitetyt tiedot Tarjouksentekijän Yleiselektroniikkaa koskevista strategisista suunnitelmista ovat 
yleisluonteisia. Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämien tietojen perusteella Yleiselektroniikan halli-
tus arvioi kuitenkin, ettei Ostotarjouksen tuloksella ole välittömiä olennaisia vaikutuksia Yleiselektroniikan ny-
kyiseen liiketoimintaan tai työllisyyteen Yhtiössä. 

Hallituksen arvio Ostotarjouksesta Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta 

Ostotarjouksessa Tarjouksentekijä tarjoaa Tarjoushintana 8,70 euroa jokaiselta Yleiselektroniikan osakkeel-
ta. Tarjoushinta on korkeampi kuin osakkeen markkinahinta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä siten 
kuin yllä kohdan ”Ostotarjous lyhyesti” neljännessä kappaleessa on kuvattu. 
 
Arvioidessaan Ostotarjousta, analysoidessaan Yleiselektroniikan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäes-
sään tästä lausunnosta hallitus on ottanut huomioon useita tekijöitä, kuten Yleiselektroniikan viimeaikaisen 
taloudellisen suorituskyvyn, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Yleiselektroniikan osakkeen 
kaupankäyntihinnan ja -määrän historiallisen kehityksen. 
 
Yleiselektroniikan hallitus on pyytänyt Ostotarjouksen arvioimisen tueksi taloudelliselta neuvonantajalta Sisu 
Partners Oy:ltä Fairness Opinion -lausunnon Ostotarjouksesta (”Fairness Opinion -lausunto”). Fairness 
Opinion -lausunto on kokonaisuudessaan tämän lausunnon liitteenä. Hallitus toteaa, että Sisu Partners Oy:n 
antaman Fairness Opinion -lausunnon mukaan tarjoushinta on taloudellisessa mielessä alhainen Yleiselekt-
roniikan osakkeenomistajien kannalta. 
 
Yleiselektroniikan hallitus katsoo Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja 
osatekijöiden perusteella, että Preato Capitalin tarjoamaa vastiketta osakkeista on pidettävä Yleiselektronii-
kan osakkeenomistajien kannalta alhaisena. 
 
Näihin seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa: 

• tiedot ja oletukset Yleiselektroniikan liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän lausunnon 
päivämääränä ja niiden arvioitu kehitys tulevaisuudessa; 

• osakkeista tarjottu preemio; 
• Yleiselektroniikan osakkeen historiallinen kaupankäyntihinta; 



 

 

• Yleiselektroniikan osakkeen arvostuskertoimet verrattuna toimialalla vallitseviin kertoimiin ennen Os-
totarjouksen julkistamista; 

• hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä taloudellisen neuvonantajan Sisu Partners 
Oy:n kanssa käydyt keskustelut; ja 

• Sisu Partners Oy:n antama Fairness Opinion -lausunto. 
 
Yleiselektroniikan osakkeenomistajien tulee itsenäisesti päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä ottaen 
huomioon kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät tiedot ja muut Yleiselektroniikan osakkeen arvoon vaikuttavat 
seikat. Yleiselektroniikan hallitus haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin Ostotarjouksen 
arvioinnissa mahdollisesti merkityksellisiin seikkoihin: 
 

• Tarjousvastike sisältää preemion verrattuna Yleiselektroniikan osakkeen viimeaikaiseen kurssiin, 
mutta yrityskauppakertoimien ja vertailuryhmän kertoimien mukaan hinnoiteltuna Yleiselektroniikan 
arvo olisi tarjottua vastiketta korkeampi, vaikkakin huomioon tulee ottaa myös arvostusta alentavat 
tekijät. Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen arvostusero suhteessa vertailuryhmään on Yleiselekt-
roniikan hallituksen arvion mukaan kuitenkin liian suuri.  
 

• Yleiselektroniikan hallitus arvioi, että Yhtiön strategian mukainen toiminta tai pitkällä aikavälillä mah-
dollinen Preato Capitalin omistuksen realisointi voi tulevaisuudessa tuottaa tarjousvastiketta korke-
amman arvon osakkeenomistajille. Hallitus ei kuitenkaan voi taata, että Ostotarjouksen hyväksymät-
tä jättäminen tai joku muu vaihtoehto toteutuessaan tuottaa korkeamman arvon kuin Ostotarjouksen 
hyväksyminen. 
 

• Yleiselektroniikan osakkeen vaihto on ollut vähäistä, minkä johdosta osakkeen markkina-arvo ei vält-
tämättä anna oikeaa kuvaa Yleiselektroniikan osakkeen käyvästä arvostuksesta. 

 
• Yleiselektroniikan osakkeenomistajilla on vaihtoehtona jäädä osakkeenomistajaksi yhtiöön, jossa 

Tarjouksentekijä käyttää merkittävää määräysvaltaa Ostotarjouksen toteutumisesta riippumatta, tai 
hyväksyä Ostotarjous. 
 

• Osakkeenomistajien tulisi myös ottaa huomioon Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyvät 
mahdolliset riskit. Preato Capitalin nykyinen omistusosuus, joka on 61,16 prosenttia kaikista Yleis-
elektroniikan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, todennäköisesti johtaa siihen, että Yleiselekt-
roniikan yhtiökokouksissa Preato Capitalilla tulee olemaan yli kaksi kolmasosaa kokouksissa eduste-
tuista äänistä. Tämän lisäksi Ostotarjouksen johdosta Tarjouksentekijä voi saada omistukseensa yli 
kaksi kolmasosaa Yleiselektroniikan osakkeista. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka 
omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimääräs-
tä, on riittävä ääniosuus päättämään tietyistä yritysjärjestelyistä, mukaan lukien muun muassa yhtiön 
sulautumisesta toiseen yhtiöön, yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja yhtiön osakkeiden liikkee-
seenlaskusta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 

 
• Ostotarjous voisi vähentää entisestään Yleiselektroniikan osakkeenomistajien sekä niiden osakkei-

den, jotka muutoin olisivat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä, lukumäärää. Ostotarjouk-
sessa pätevästi tarjottujen osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla haitallinen vaikutus 
Yleiselektroniikan osakkeiden likviditeettiin ja arvoon.  

 
• Osakeyhtiölain 18 luvun mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa yli 90 prosenttia yhtiön kaikista 

osakkeista ja äänistä on oikeutettu lunastamaan, ja muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta on 
myös velvoitettu lunastamaan, muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Mikäli Preato Capi-
tal saa omistukseensa mainitun määrän Yhtiön osakkeita, niiltä Yleiselektroniikan osakkeenomistajil-
ta, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta, voidaan lunastaa osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa vä-
hemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 



 

 

Hallituksen suositus 

Yleiselektroniikan hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja kokonaisuutena Tarjousasia-
kirjan, Fairness Opinion -lausunnon, Yleiselektroniikan julkistaman tiedon, Yleiselektroniikan arvioidun tulos-
kehityksen, ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. 
 
Edellä esitetyn perusteella Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että tarjottavaa vastiketta on pidettävä alhaise-
na. Yleiselektroniikan hallitus haluaa kuitenkin kiinnittää osakkeenomistajan huomion myös siihen, että mitä 
lyhyempi osakkeenomistajan sijoitushorisontti Yleiselektroniikan osakkeisiin on tai mitä suurempi likviditeetin 
tarve osakkeenomistajalla on, sitä tärkeämpää osakkeenomistajan on ymmärtää mitä Yleiselektroniikan 
osakkeen likviditeetistä on lausuttu ylempänä kohdassa ”Hallituksen arvio Ostotarjouksesta Yhtiön ja sen 
osakkeenomistajien kannalta”. 
 
Yllämainittujen seikkojen perusteella Yleiselektroniikan hallituksen päätöksentekoon osallistuneet hallituksen 
jäsenet yksimielisesti eivät suosittele, että Yleiselektroniikan osakkeenomistajat hyväksyvät Preato Capitalin 
Ostotarjouksen. 

Tähän lausuntoon liittyvät tiedot 

Tämä hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan osakkeenomistajien eikä minkään muun tahon sijoitus- eikä 
veroneuvontaa, eikä hallituksen voida edellyttää erityisesti arvioivan yleistä osakekurssin kehitystä tai sijoit-
tamiseen yleensä liittyviä riskejä. Osakkeenomistajien tulee itsenäisesti harkita ja päättää Ostotarjouksen 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä ottaen huomioon kaikki saatavilla oleva informaatio, mukaan lukien Tar-
jousasiakirjaan ja tähän hallituksen lausuntoon sisältyvät lausumat ja tiedot.  
 
Yleiselektroniikan taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen toimii Sisu Partners Oy ja oikeudel-
lisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy. 
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Yleiselektroniikka Oyj 
 
Hallitus 
 
Liite 1: Fairness opinion –lausunto 
 
 
Lisätietoja: 
 
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen, puh. +358 400 742 559 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.yeint.fi  
 
Yleiselektroniikka lyhyesti: 
 
Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme 
markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myy-
mälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät 
ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maa-
ilmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Hel-
sinki Oy:ssä. 
 
 



 

 

HUOMAUTUS 

 
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUO-
RAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-
AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI 
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.  
 
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KE-
HOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI 
TARJOUSPYYNTÖ OSTAA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA, EIKÄ OSTOTAR-
JOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-
AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTAR-
JOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA 
EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUK-
SEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN 
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN 
KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LI-
SÄKSI. 


