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Caverion Suomi Oy:lle yhteisösakkovaatimus ja Caverionin johtoryhmän jäsenelle lahjussyyte urheilusponsorointiin
liittyen

Caverion Suomi Oy:lle vaaditaan vähintään 300 000 euron suuruista yhteisösakkoa liittyen hevosurheilun sponsorointiin Suomessa. Lisäksi
Caverion Oyj:n johtoryhmän jäsen on saanut syytteen asiassa.

YIT Kiinteistötekniikka Oy, eli nykyinen Caverion Suomi Oy, sponsoroi kyseessä olevina vuosina 2007–2012 hevosurheilua yhteensä noin 65 000 eurolla.
Caverionin lisäksi useat muut yritykset sponsoroivat kyseistä kohdetta. Keskusrikospoliisi on tutkinut näitä eri yritysten maksamia sponsoritukia epäillen
niiden olleen lahjuksia.

Syytteen on saanut Caverionin johtoryhmän jäsen Jarno Hacklin. Hän toimi YIT Kiinteistötekniikka Oy:n toimitusjohtajana kesäkuusta 2011 kesäkuuhun
2013. Hacklinin ohella syytteen on saanut toinen operatiivisissa tehtävissä toimiva henkilö. Caverion Suomi Oy kiistää yhtiöön kohdistetun vaateen ja
molemmat syytetyt kiistävät syyllisyytensä.

Caverion on tehnyt asiasta sisäisen selvityksen, jonka tulosten perusteella molemmat henkilöt nauttivat yhtiön luottamusta ja jatkavat nykyisissä
tehtävissään Caverionissa.

”Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet on linjattu selkeästi. Liiketoimintaperiaatteemme edellyttävät jokaista Caverionin työntekijää toimimaan niiden
mukaisesti, emmekä hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai epäeettistä liiketoimintaa”, toteaa Ari Lehtoranta, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja.
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Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-
Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi
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