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Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa liitetysta
aaniluettelosta (Liite 1) ilmenevat osakkeenomistajat.

Lasna olivat lisaksi hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, seka
hallituksen jasenet Ole Johansson, Bertel Langenskiold, Malin Persson ja
Christoph Vitzthum; toimitusjohtaja Panu Routila; yhtion tilintarkastus
yhteison paavastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin; seka yhtion
ylimman johdon edustajia. Hallituksen jasen Svante Adde oli estynyt
osallistumasta.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtion hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson avasi kokouksen.

2§
KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN

Yhtiokokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui
sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wikin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden kasittelya koskevat
menettelytavat.

Merkittiin, etta kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielilla ja tulkattiin simultaanisesti
englanninkielelle.

Merkittiin, etta hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiokokoukselle oli
julkistettu porssitiedotteilla 2.2.2016 ja 3.2.2016 seka kokonaisuudessaan yhtion
kotisivuilla. Hallituksen ehdotukset ovat paakohdiltaan sisaltyneet myos
yhtiokokouskutsuun, joka julkaistiin yhtion internet-sivuilla seka porssitiedotteella
17.2.2016.

Puheenjohtaja totesi, etta eraat hallintarekisterissa olevia osakkeita omistavat
osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiolle aanestysohjeita ennen yhtiokokousta
seka selosti hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia
aanestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin poytakirjan liitteeksi.

Tuuli Palokangas Nordea Pankki Oyj:n edustajana ilmoitti edustavansa lukuisia
hallintarekisteroityja osakkeenomistajia, joiden osakemaarista ja aanestysohjeista
han oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Tuuli Palokangas ilmoitti,
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etteivat hanen paamiehensa vaatineet aanestysta niissa esityslistan kohdissa,
joissa ohje oli vastustaa paatosehdotusta, vaan asianmukainen merkinta
poytakirjaan olisi riittava.

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Sanken) ja Jessi Karjalainen (Svenska
Handelsbanken AS (publ)) i1moittivat vastaavalla tavalla omien paamiestensa
aanestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, etta kokouksessa meneteltaisiin ehdotetulla tavalla ja etta
vastustavat ja tyhjat aanet merkittaisiin poytakirjaan asianomaisiin kohtiin.
Puheenjohtaja totesi viela, etta silta osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty
vastustavia aania ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi
vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tallaisia aania otettaisi muodollisesti huomioon
paatosehdotusta vastustavina aanina, eika niita merkittaisi asianomaisiin
poytakirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelot ylla mainittujen edustettujen osakkeenomistajien
aanestysohjeista otettiin poytakirjan liitteiksi (Liite 2).

3§
POYTA.KIRJANTARKASTAJIEN JA A.A.NTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiokokous valitsi Rainer Aallon ja Sirpa Poitsalon poytakirjantarkastajiksi.

Yhtiokokous valitsi Rainer Aallon ja Sirpa Poitsalon aantenlaskun valvojiksi.

4§
KOKOUKSEN LAILLlSUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, etta kokouskutsu oli julkaistu 17.2.2016 yhtion internet-sivuilla ja
porssitiedotteena samana paivana. Lisaksi tiedot kokouskutsun julkaisemisesta
yhtion internet-sivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa seka
Hufvudstadsbladetissa 18.2.2016.

Todettiin, etta yhtiokokous oli kutsuttu koolle yhtiojarjestyksen ja osakeyhtiolain
maarayksia noudattaen ja etta se nain ollen oli paatosvaltainen.

Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 3).

5§
LA.SNA.OLEVIEN TOTEAMINEN JA A.A.NILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja aaniluettelo
(Liite 1). Merkittiin, etta yhtiokokouksessa oli lasna 457 osakkeenomistajaa joko
henkilokohtaisesti tai lakimaaraisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen
edustamana ja etta nama edustivat 36 938 495 osaketta ja aanta.
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Todettiin, etta aaniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumis
tilannetta mahdollisen aanestyksen alkaessa.

6§
VUODEN 2015 TILlNPAATOKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS
KERTOMUKSEN ESITTAMINEN

Toimitusjohtaja Panu Routila piti katsauksen yhtion toiminnasta kuluneen ja
kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja esitti tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015, joka kasitti
tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, seka konserni
tilinpaatoksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, etta tilinpaatosasiakirjat olivat olleet nahtavina 1.3.2016 alkaen yhtion
internet-sivuilla ja ne sisaltyvat myos yhtion painettuun vuosikertomukseen, minka
lisaksi ne olivat saatavilla myos kokouspaikalla.

Tilinpaatosasiakirjat otettiin poytakirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5).

7§
TILlNPAATOKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiokokous vahvisti tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015.

8§
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KAYTTAMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
pAATTAMINEN

Merkittiin, etta emoyhtion taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtion jakokelpoiset
varat olivat 276.744.547,45 euroa, josta tilikauden voitto oli 164.816.834,32 euroa.

Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta emoyhtion
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Ehdotuksen
mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
tasmaytyspaivana 29.3.2016 ovat merkittyina Euroclear Finland Oy:n pitamaan
yhtion osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etta emoyhtion
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun tasmaytyspaivana 29.3.2016 ovat
merkittyina Euroclear Finland Oy:n pitamaan yhtion osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 6.4.2016.
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Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania ali annettu 28 694.

9§
VASTUUVAPAUDESTA PAATTAMINEN
TOIMITUSJOHTAJALLE

HALLlTUKSEN JASENILLE JA

Merkittiin, etta vastuuvapaus koskee kaikkia niita henkiloita, jotka tilikauden
1.1.2015-31.12.2015 aikana ovat toimineet hallituksen jasenina tai
toimitusjohtajana.

Yhtiokokous paatti myontaa vastuuvapauden kaikille henkiloille, jotka tilikauden
1.1.2015-31.12.2015 aikana ovat toimineet hallituksen jasenina tai
toimitusjohtajana.

Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania ali annettu 16251.

10 §
HALLlTUKSEN JASENTEN PALKKIOISTA PAATTAMINEN

Merkittiin, etta hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ali ehdottanut
yhtiokokoukselle, etta vuoden 2017 varsinaisen yhtiokokouksen paattyessa
paattyvaksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jasenille maksetaan sama
vuosipalkkio kuin vuonna 2015 seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 105.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 67.000 euroa ja
muille hallituksen jasenille kullekin 42.000 euroa.

Mikali hallituksen jasenen toimikausi paattyy ennen vuoden 2017 varsinaisen
yhtiokokouksen paattamista, han on oikeutettu hanen todellisen toimikautensa
keston mukaan maaraytyvaan osuuteen vuosipalkkiosta.

Ehdotuksen mukaan 50 % vuosipalkkiosta maksetaan Konecranesin osakkeina.
Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jasenten nimiin
markkinoilta julkisessa kaupankaynnissa hankintahetkella muodostuvalla hinnalla
tai luovuttaa vastaava maara yhtion hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden
hankkiminen tai yhtion hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu
neljassa yhta suuressa erassa siten, etta jokainen era hankitaan tai luovutetaan
kahden viikon kuluessa yhtion vuoden 2016 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtion
tilinpaatostiedotteen julkistamisesta.

Mikali johonkin eraan kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa ylla
maaritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista saadosperusteisista
rajoituksista johtuen tai hallituksen jasenesta johtuvan syyn vuoksi, tallaiseen
eraan kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
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Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jasenet ovat
lisaksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheen
johtaja on kuitenkin oikeutettu 3.000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta
tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon han osallistuu. Korvaus maksetaan
jokaisen vuosipalkkioeran yhteydessa siihen mennessa kertyneessa
laajuudessaan. Korvaus, joka eraantyy viimeisen vuosipalkkioeran maksamisen
jalkeen, suoritetaan viipymatta hallituksen jasenen toimikauden paatyttya.

Ehdotuksen mukaan palkkiota ei makseta yhtioon tyosuhteessa olevalle
hallituksen jasenelle.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jasenten matkakustannukset korvataan laskuja
vastaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi
(Liite 7).

Yhtiokokous paatti, etta valittaville hallituksen jasenille maksetaan palkkioita ja
kulukorvauksia hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti.

Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania ali annettu 38 761.

11 §
HALLlTUKSEN JASENTEN LUKUMAARAsTA pAATTAMINEN

Merkittiin, etta hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ali ehdottanut
yhtiokokoukselle, etta yhtion hallituksen jasenten lukumaaraksi vahvistetaan kuusi
(6).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi
(Liite 8).

Yhtiokokous paatti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, etta hallituksen jasenten lukumaaraksi vahvistetaan kuusi (6).

12 §
HALLlTUKSEN JASENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, etta Konecranes Oyj:n ja Terex Corporationin hallitukset ovat elokuussa
2015 hyvaksyneet sitovan sopimuksen yhdistaa liiketoimintansa tasavahvojen
yritysten yhdistymisella ("Yhdistyminen"). Yhdistyminen on ehdollinen seka
Terex:n etta Konecranesin osakkeenomistajien hyvaksynnalle, viranomais
hyvaksynnoille seka muille toteuttamisehdoille, siten kuin ne on kuvattu
Konecranesin tiedotteessa 11.8.2015. Konecranes odottaa kutsuvansa koolle
ylimaaraisen yhtiokokouksen vuoden 2016 ensimmaisella vuosipuoliskolla
paattamaan Yhdistymisen hyvaksymisesta ja yhdistyneen Konecranes Terex
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Oyj:n hallituksen jasenten valitsemisesta. Kun Yhdistyminen on saatettu
paatokseen, yhdistyneen yhtion hallitukseen suunnitellaan kuuluvan yhdeksan
jasenta, joista Terex nimeaisi viisi ja Konecranes nelja.

Merkittiin, etta hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtio
kokoukselle, etta toimikaudeksi, joka paattyy aikaisempana seuraavista
ajankohdista (i) Yhdistymisen taytantoonpano tai (ii) vuoden 2017 varsinaisen
yhtiokokouksen paattyminen, hallituksen jaseniksi valitaan uudelleen hallituksen
nykyiset jasenet:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Ole Johansson,
Bertel Langenskiold,
Malin Persson ja
Christoph Vitzthum.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus on otettu poytakirjan
liitteeksi (Liite 8).

Yhtiokokous paatti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, etta toimikaudeksi, joka paattyy aikaisempana seuraavista ajan
kohdista (i) Yhdistymisen taytantoonpano tai (ii) vuoden 2017 varsinaisen
yhtiokokouksen paattyminen, valitaan hallituksen jaseniksi seuraavat henkilot:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Ole Johansson,
Bertel Langenskiold,
Malin Persson ja
Christoph Vitzthum.

13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PAATTAMINEN

Merkittiin, etta hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtion hyvaksyman laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin poytakirjan Iiitteeksi (Liite 9).

Yhtiokokous paatti, etta tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtion hyvaksyman
kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania oli annettu 638 292.
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Merkittiin, etta yhtiojarjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtavaansa
toistaiseksi.

Merkittiin, etta hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta
Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiokokous paatti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, etta
Ernst & Young Oy jatkaa tilintarkastajana. Yhtiokokous totesi, etta Ernst & Young
Oy oli ilmoittanut, etta paavastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT
Kristina Sandin.

15 §
HALUTUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA JAITAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutetaan
paattamaan yhtion omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
poytakirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 11).

Yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paattamaan yhtion omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §
HALUTUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OSAKEANNISTA SEKA
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutetaan
paattamaan osakeannista ja osakeyhtiolain 10 luvun 1 §:ssa tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta poytakirjaan Iiitetyn
ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

Yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paattamaan osakeannista ja
osakeyhtiolain 10 luvun 1 §:ssa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania oli annettu 13 890.
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17 §
HALLlTUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutetaan
paattamaan yhtion omien osakkeiden luovuttamisesta poytakirjaan Iiitetyn
ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

Yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paattamaan yhtion omien osakkeiden
luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania oli annettu 1 368921.

18 §
HALLlTUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN MAKSUTTOMASTA
SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESAASTOOHJELMAA VARTEN

Merkittiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutettaisiin
paattamaan maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtio
kokouksen 2012 paattaman osakesaastoohjelman jatkamiseksi poytakirjaan
liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

Yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paattamaan maksuttomasta suunnatusta
osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien
vastustavia aania oli annettu 13 890.

19 §
KOKOUKSEN PAATTAMINEN

Merkittiin, etta yhtiokokouksessa tehtyja paatoksia olivat kannattaneet kaikki lasna
olevat osakkeenomistajat, ellei poytakirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, etta asialistan asiat olivat loppuun kasitelty ja etta poytakirja
tulee olemaan nahtavilla yhtion internet-sivuilla viimeistaan 6.4.2016 lukien.

Puheenjohtaja paatti kokouksen 12.02.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
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Vakuudeksi:

Poytakirja tarkastettu ja hyvaksytty:
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Stefan Wikman

Stefan Wikman

Jan-Anders Wik

Jan-Anders Wik

Rainer Aalta

Rainer Aalto

Sirpa Paitsala

Sirpa Poitsalo
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Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Aaniluettelo sisaltaen valtakirjat

Yhteenvetoluettelo aanestysohjeista

Yhtiokokouskutsu

Tilinpaatosasiakirjat

Tilintarkastuskertomus

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen
jasenten palkkioiksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen
kokoonpanoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi paattamaan omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi paattamaan osake
annista seka osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi paattamaan yhtiolle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus maksuttomasta suunnatusta osakeannista osake
saastoohjelmaa varten
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YHTEENVETO AANESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 23.3.2016

SAMMANDRAGSFORTACKNING OVER ROSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 23.3.2016

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 23/ 2016

Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda
7. 8. 9. 10.

FOR

AGAINST

ABSTAIN

TOTAL

25482467

o
o

25482467

25453773

28694

o
25482467

25466216

16251

o
25482467

25443706

38761

o
25482467

11.

25482467
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25482467

12.

23611513

1870954

25482467
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Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda

13. 14. 15. 16. 17. 18.

FOR 24844175 24831 732 25482467 25468577 24113 546 25468577

AGAINST 638292 650735 0 13 890 1368921 13 890

ABSTAIN 0 0 0 0 0 0

TOTAL 25482467 25482467 25482467 25482467 25482467 25482467
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Lifting Businesses N

KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIOKOKOUS
23.3.2016

LUTE 6

ESITYSLISTAN KOHTA 15

HALLlTUKSEN EHDOTUS HALLlTUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PAATTAMAAN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhti6kokoukselle, etta hallitus valtuutetaan paattamaan yhti6n omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumaara on
yhteensa enintaan 6 000 000 osaketta, mika vastaa noin 9,5 prosenttia yhti6n kaikista
osakkeista. Yhti6 ei kuitenkaan voi yhdessa tytaryhteis6jensa kanssa omistaa ja/tai pitaa
panttina millaan hetkella enempaa kuin 10 prosenttia kaikista yhti6n osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla paaomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapaivana julkisessa kaupankaynnissa muodostuvaan
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus paattaa, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan
kayttaa muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessa
toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhti6n
paaomarakenteen kehittamiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien
tai muiden yhti6n liiketoimintaan kuuluvien jarjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, kaytettavaksi yhti6n kannustinjarjestelmissa tai
mitat6itavaksi edellyttaen, etta hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhti6n ja sen
osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen paattymiseen saakka, kuitenkin
enintaan 22.9.2017 asti.

Hyvinkaa, 3.2.2016

Hallitus
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LUTE 7

ESITYSLISTAN KOHTA 16

HALLlTUKSEN EHDOTUS HALLlTUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PAATTAMAAN OSAKEANNISTA
SEKA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhti6kokoukselle, etta hallitus valtuutetaan paattamaan osakeannista seka
osakeyhti61ain 10 luvun 1 §:ssa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumaara voi olla yhteensa enintaan 6 000 000
osaketta, mika vastaa noin 9,5 prosenttia yhti6n kaikista osakkeista.

Hallitus paattaa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintaetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi
kayttaa my6s kannustinjarjestelmia varten, ei kuitenkaan yhdessa kohdan 17 tarkoittaman
valtuutuksen kanssa enempaa kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen paattymiseen saakka, kuitenkin
enintaan 22.9.2017 asti. Valtuutus kannustinjarjestelmia varten on kuitenkin voimassa
22.3.2021 asti. lama valtuutus kumoaa vuoden 2015 yhti6kokouksen paaUaman valtuutuksen
kannustinjarjestelmia varten.

Hyvinkaa, 3.2.2016

Hallitus
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HALLlTUKSEN EHDOTUS HALLlTUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PAATTAMAAN YHTIOLLE
HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutetaan paattamaan yhtiolle hankittujen
omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintaan 6000000 osaketta, mika vastaa noin 9,5 prosenttia
yhtion kaikista osakkeista.

Hallitus paattaa kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden
luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintaetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti). Hallitus voi kayttaa valtuutusta myos osakeyhtiolain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan kayttaa myos
kannustinjarjestelmia varten, ei kuitenkaan yhdessa kohdan 16 tarkoittaman valtuutuksen
kanssa enempaa kuin 700 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen paattymiseen saakka, kuitenkin
enintaan 22.9.2017 asti. Valtuutus kannustinjarjestelmia varten on kuitenkin voimassa
22.3.2021 asti. Tama valtuutus kumoaa vuoden 2015 yhtiokokouksen paattaman valtuutuksen
kannustinjarjestelmia varten.

Hyvinkaa, 3.2.2016

Hallitus
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HALLlTUKSEN EHDOTUS MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESAASTO
OHJELMAA VARTEN

Hallitus ehdottaa yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutetaan paattamaan maksuttomasta
suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiokokouksen 2012 paattaman osakesaasto
ohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, etta yhtiokokous valtuuttaa hallituksen paattamaan uusien osakkeiden
antamisesta tai yhtion hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesaasto
ohjelmaan kuuluville henkiloille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan
maksuttomia osakkeita, seka paattamaan maksuttomasta osakeannista myos yhtiolle
itselleen. Hallitus ehdottaa, etta nyt haettava valtuutus sisaltaa oikeuden luovuttaa
osakesaastoohjelmassa yhtion hallussa nyt olevia, kayttotarkoitukseltaan muihin kuin
kannustinjarjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtion hallussa olevien omien osakkeiden maara voi olla yhteensa enintaan
500 000 osaketta, mika vastaa noin 0,8 prosenttia yhtion kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, etta maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtion ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska ohjelma on
tarkoitettu osaksi konsernin henkiloston kannustin- ja sitouttamisjarjestelmaa.

Hallitus on oikeutettu paattamaan muista osakeantiin liittyvista seikoista, ja osakeantivaltuutus
on voimassa 22.3.2021 saakka. Tama valtuutus on voimassa kohdissa 16 ja 17 mainittujen
valtuutusten lisaksi. Tama valtuutus korvaa vuoden 2015 yhtiokokouksen osakesaasto
ohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hyvinkaa, 3.2.2016

Hallitus
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