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KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Aika:  27.3.2018 klo 10.00 
 
Paikka:  Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää 
 
Läsnä:  Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä 

ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.  
 
  Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Christoph Vitzthum, Ole 

Johansson, Bertel Langenskiöld, Janina Kugel ja Ulf Liljedahl; ehdotetut 
uudet hallituksen jäsenet; toimitusjohtaja Panu Routila; yhtiön 
tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin; sekä 
yhtiön ylimmän johdon edustajia. 

 
 
1 § 
KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
 Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen. 
 
 
2 § 
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui 
sihteeriksi asianajaja Jan-Anders Wikin. 
 
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat 
menettelytavat. 
 
Merkittiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä ja tulkattiin simultaanisesti 
englannin kielelle. 
 
Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli 
julkistettu pörssitiedotteilla 7.2.2018 ja 8.2.2018 sekä kokonaisuudessaan yhtiön 
kotisivuilla samana päivänä. Hallituksen ehdotukset ovat pääkohdiltaan sisältyneet 
myös yhtiökokouskutsuun, joka julkaistiin yhtiön internetsivuilla sekä 
pörssitiedotteella 8.2.2018.  
 
Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat 
osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta 
sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia 
äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi. 
 
Alvar Calderón Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen edustajana ilmoitti 
edustavansa useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä 
ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Alvar 
Calderón ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä 
esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan 
asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä. 
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Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) ja Jaakko Alaviuhkola (Svenska 
Handelsbanken AB (publ)) ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä 
äänestysohjeista ja menettelytavoista. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että 
vastustavat ja tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. 
Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty 
vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi 
vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon 
päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin 
pöytäkirjakohtiin. 
 
Yhteenvetoluettelot yllä mainittujen edustettujen osakkeenomistajien 
äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2). 

 
 

3 § 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 
 

Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelinin ja Sirpa Poitsalon 
pöytäkirjantarkastajiksi. 

 
Yhtiökokous valitsi Carl-Johan Numelinin ja Sirpa Poitsalon ääntenlaskun 
valvojiksi. 

 
 
4 § 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2018 yhtiön internetsivuilla ja 
pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi tiedot kokouskutsun julkaisemisesta 
yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä 
Hufvudstadsbladetissa 9.2.2018. 
 
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 
määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.  
 
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). 
 
 

5 §  
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo 
(Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä 550 osakkeenomistajaa joko 
henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen 
edustamana ja että nämä edustivat yhteensä 53 182 764 A-osaketta ja 53 182 764 
ääntä. 
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Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumis-
tilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. 

 
 
6 § 
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS-
KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 
 

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

 
Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017, joka käsittää 
tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konserni-
tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.  
 
Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 2.3.2018 alkaen yhtiön 
internetsivuilla ja ne sisältyvät myös yhtiön painettuun vuosikertomukseen, minkä 
lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. 
 
Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).  
 
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Bertel Langenskiöld esitteli yhtiön 
palkitsemisperiaatteet. 
 
Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin esitteli 
tilintarkastuskertomuksen. 
 
Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).  
 
 

7 § 
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 
 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017. 
 

 
8 § 
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA 
PÄÄTTÄMINEN 
 

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset 
varat olivat 940 141 378,51 euroa, josta tilikauden voitto oli 65 162 549,32 euroa. 
 
Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön 
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen 
mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 29.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2018.  
 
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). 
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön 
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta 
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 ovat 
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko 
maksetaan 10.4.2018. 
 

 
9 §  
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA 
TOIMITUSJOHTAJALLE 
 

Merkittiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 
1.1.2017–31.12.2017 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai 
toimitusjohtajana. 

 
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 
1.1.2017–31.12.2017 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai 
toimitusjohtajana. 
 
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
vastustavia ääniä oli annettu 355 830. 
 
 

10 § 
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti:  
 

hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa ja 
muille hallituksen jäsenille kullekin 70 000 euroa. 

 
Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2019 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu hänen todellisen toimikautensa 
keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta. 
 
Ehdotuksen mukaan 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Konecranesin 
osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten 
nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvalla 
hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  
Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen 
tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai 
luovutetaan kahden viikon kuluessa yhtiön vuoden 2018 kunkin 
osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta 
päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät 
transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. 
 
Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä 
määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista 
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rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen 
erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.  
 
Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet ovat 
lisäksi 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 hän osallistuu. Korvaus maksetaan 
jokaisen vuosipalkkioerän yhteydessä siihen mennessä kertyneessä 
laajuudessaan. Korvaus, joka kertyy viimeisen vuosipalkkioerän maksamisen 
jälkeen, suoritetaan viipymättä hallituksen jäsenen toimikauden päätyttyä. 
 
Ehdotuksen mukaan palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle 
hallituksen jäsenelle.  
 
Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan laskuja 
vastaan. 
 
Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). 
 
Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja 
kulukorvauksia hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. 
 
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
vastustavia ääniä oli annettu 355 830. 
 

 
11 § 
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

 
Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). 
 
Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8). 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). 
 

 
12 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 
 

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyminen, 
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä:  

 
Ole Johansson, 
Janina Kugel, 
Bertel Langenskiöld, 
Ulf Liljedahl, ja 
Christoph Vitzthum. 
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Merkittiin edelleen, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että Anders Nielsen, Päivi Rekonen ja Per Vegard Nerseth 
valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi. 
 
Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8). 

 
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: 

 
Ole Johansson, 
Janina Kugel, 
Bertel Langenskiöld, 
Ulf Liljedahl,  
Christoph Vitzthum, 
Anders Nielsen, 
Päivi Rekonen ja 
Per Vegard Nerseth. 

 
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
tyhjiä ääniä oli annettu 783 455. 

 
 
13 §  
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti 
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 
laskun mukaan. 
 
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9). 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
 

 
14 § 
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 
 

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä 
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 
 
Merkittiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.  
  
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10). 
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy 
jatkaa tilintarkastajana. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Kristina Sandin. 
 
 

15 § 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys 
muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan hallituksen ehdotuksen liitteen 1 
mukaisesti. 
 
Merkittiin, että muutokset koskevat kaikkien sellaisten yhtiön B-sarjan osakkeita, 
Terex Corporationia ja yhtiön vastuuta yhtiöjärjestyksen rikkomisesta koskevien 
ehtojen poistamista, jotka liitettiin yhtiöjärjestykseen vuonna 2016 Terex 
Corporationin Material Handling ja Port Solutions -liiketoimintojen ostamisen 
yhteydessä, sekä pientä teknistä muutosta ehdotetun uuden yhtiöjärjestyksen 11 
§:n välimiesmenettelylausekkeen sanamuotoon. 
 
Merkittiin, että ehdotettujen muutosten syynä on se, että kaikki B-sarjan osakkeet 
on muunnettu A-sarjan osakkeiksi ja Terex Corporation ei ole enää yhtiön 
osakkeenomistaja. 
 
Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11). 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä kokonaisuudessaan hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

16 § 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA 
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 12). 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

 
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
vastustavia ääniä oli annettu 89 282. 
 

 
17 § 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ 
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
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osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn 
ehdotuksen mukaisesti (Liite 13). 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

 
18 § 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN 
OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA 
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan 
liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14). 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien 
osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
 
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
vastustavia ääniä oli annettu 458 410. 

 
19 § 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA 
SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA VARTEN  
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiö-
kokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi pöytäkirjaan 
liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 15). 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta 
osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
 

20 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä 
olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja 
on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2018 lukien.  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.00. 
 
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]  
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      Stefan Wikman 
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:   ________________________ 
      Stefan Wikman 
 
 
 
      Jan-Anders Wik 
Vakuudeksi:     ________________________ 
      Jan-Anders Wik 
 
 
 
      Carl-Johan Numelin 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:  ________________________ 
      Carl-Johan Numelin 
 
 
 
      Sirpa Poitsalo 
      ________________________ 
      Sirpa Poitsalo 
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LIITTEET 
 
Liite 1  Ääniluettelo sisältäen valtakirjat 
 
Liite 2  Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista 
 
Liite 3  Yhtiökokouskutsu 
 
Liite 4  Tilinpäätösasiakirjat 
 
Liite 5  Tilintarkastuskertomus 
 
Liite 6  Hallituksen ehdotus osingonjaoksi 
 
Liite 7    Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi 
 
Liite 8   Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi 
 
Liite 9  Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi 
 
Liite 10  Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi 
 
Liite 11  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 
 
Liite 12   Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien 

osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
 
Liite 13    Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osake-

annista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Liite 14   Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle 

hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Liite 15   Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään 

maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten 
 
 



YHTEENVETO AANESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 27.3.2018

SAMMANDRAGSFORTACKNING OVER ROSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 27.3.2018

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 27, 2018

Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda
7. 8. 9. 10. 11. 12.

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

FOR 33976834 33958996 33976834 33887552 33976834 33518424
AGAINST 0 17838 0 89282 0 458410
ABSTAIN 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33976834 33976834 33976834 33976834 33976834 33976834

19.

Esityslistan kohta I Punkt i foredragningslista litem on the agenda
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Lifting Businesses~

HALLlTUKSEN EHDOTUS YHTIOJARJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhti6kokoukselle, etta yhti6jarjestys muutetaan kokonaisuudessaan
kuulumaan Liitteen 1 mukaisesti.

Muutokset koskevat kaikkien sellaisten yhti6n B-sarjan osakkeita, Terex Corporationia ja yhti6n
vastuuta yhti6jarjestyksen rikkomisesta koskevien ehtojen poistamista, jotka liitettiin
yhti6jarjestykseen vuonna 2016 Terex Corporationin Material Handling ja Port Solutions
-liiketoimintojen ostamisen yhteydessa, seka pienta teknista muutosta ehdotetun uuden
yhti6jarjestyksen 11 §:n valimiesmenettelylausekkeen sanamuotoon.

Ehdotettujen muutosten syyna on se, etta kaikki B-sarjan osakkeet on muunnettu A-sarjan
osakkeiksi ja Terex Corporation ei ole enaa yhti6n osakkeenomistaja.

Hyvinkaa, 8.2.2018

Hallitus

1/4



KONE(,RANES®
Lifting Businesses'"

Liite1.

1 § Yhtion toiminimi ja kotipaikka

Yhtion toiminimi on Konecranes Abp.

Yhtion toiminimi suomeksi on Konecranes Oyj ja englanniksi Konecranes Pic.

Yhtion kotipaikka on Hyvinkaa.

2 § Yhtion toimiala

Yhtion toimialaan kuuluu materiaalinkasittelylaitteiston ostaminen, myyminen, maahantuonti,
maastavienti, suunnittelu, valmistus, korjaaminen, vuokralle antaminen ja leasing seka
konsultti-, tutkimus-, tuotekehittely- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen. Yhtion toimialaan
kuuluu myos harjoittaa tehdashuoltoa ja toimittaa kunnossapitopalveluita. Naihin tarkoituksiin
yhtio voi omistaa ja vuokrata kiinteistoja seka omistaa arvopapereita ja harjoittaa
arvopaperikauppaa seka kiinteistokauppaa. Toimintaa voidaan harjoittaa yhtiossa suoraan,
tytar- ja osakkuusyhtiossa seka yhteisyrityksissa. Yhtio voi emoyhtiona hoitaa konsernin
hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisia toimintoja seka omistaa
immateriaalioikeuksia ja myontaa naihin Iisensseja.

3 § Arvo-osuusjarjestelma

Yhtion osakkeet kuuluvat arvo-osuusjarjestelmaan.

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiolla on hallitus, joka koostuu vahintaan viidesta (5) ja enintaan kymmenesta (10)
varsinaisesta jasenesta.

Hallituksen jasenten toimikausi paattyy ensimmaisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiokokouksen paattyessa.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Toimitusjohtaja voi olla
hallituksen jasen, mutta hanta ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Yhtiolla on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtio voi valita toimitusjohtajalle sijaisen ja
varatoimitusjohtajia.

6 § Yhtion edustaminen

Yhtiota edustaa hallitus kokonaisuudessaan tai toimitusjohtaja.
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Prokuroiden antamisesta paattaa hallitus siten, etta prokuristilla on oikeus edustaa yhti6ta
yhdessa toisen prokuristin kanssa.

7 § Tilikausi

Yhti6n tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja paattw 31. joulukuuta.

8 § Tilintarkastaja

Yhti611a on vahintaan yksi (1) varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, tai
vaihtoehtoisesti vahintaan yksi (1) tilintarkastusyhteis6, jonka paavastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtavaansa toimikaudeksi,
joka paattw valintaa seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen paattyessa.

9 § Yhti6kokouskutsu

Hallituksen on toimitettava kutsu yhti6kokoukseen julkaisemalla kutsu yhti6n verkkosivuilla tai
yhdessa tai useammassa hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessa tai
postittamalla kirjallinen kutsu osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen
kutsussa mainittua viimeista i1moittautumispaivaa ja viimeistaan kolme (3) viikkoa ennen
yhti6kokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistaan yhdeksan (9) paivaa ennen
yhti6kokouksen tasmaytyspaivaa.

Saadakseen osallistua yhti6kokoukseen on osakkeenomistajan i1moittauduttava yhti611e silla
tavalla ja siina maaraajassa kuin kutsussa ilmoitetaan.

Viimeinen i1moittautumispaiva, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) paivaa ennen kyseista
yhti6kokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhapaiva.

Yhti6kokous voidaan pitaa paitsi yhti6n kotipaikassa my6s Helsingissa, Espoossa tai Vantaalla.

10 § Varsinainen yhti6kokous

Varsinainen yhti6kokous pidetaan vuosittain hallituksen vahvistamana paivana kuudessa (6)
kuukaudessa tilikauden paattymisesta.

Varsinaisessa yhti6kokouksessa esitetaan:

1. tilinpaat6s ja konsernitilinpaat6s;

2. tilintarkastuskertomus;

paatetaan:

3. tilinpaat6ksen ja konsernitilinpaat6ksen vahvistamisesta;

4. taseen mukaisen voiton tai muun vapaan oman paaoman kayttamisesta;
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5. vastuuvapauden myontamisesta hallituksen jasenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jasenten palkkiosta ja heidan matkakustannustensa korvaamisen perusteista;

7. tilintarkastajien palkkion vahvistamisesta;

8. hallituksen jasenten lukumaaran ja tarvittaessa heidan toimikautensa samoin kuin
tarvittaessa tilintarkastajien lukumaaran vahvistamisesta;

valitaan:

9. hallituksen jasenet;

10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat seka mahdollinen varatilintarkastaja;

kasitellaan:

11. muut kutsussa esiin tuodut asiat.

11 § Riitojen ratkaiseminen

Yhtion, osakkeenomistajien, ha'lIituksen tai sen jasenen, toimitusjohtajan ja/tai tilintarkastajan
valiset riidat ratkaistaan lopullisesti valimiesmenettelyssa Keskuskauppakamarin valimies
menettelysaantojen mukaisesti. Valimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.
Valimiesmenettely kaydaan suomeksi tai ruotsiksi, ellei joku osapuolista vaadi
valimiesmenettelyn kaymista englanniksi.
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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 7 500 000 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 paaUaa, 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 Iiiketoimintaan kuuluvien jarjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, kaytettavaksi yhti6n kannustinjarjestelmissa tai
mitat6itavaksi edellyttaen, etta hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhti6n ja sen osakkeen
omistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen paattymiseen saakka, kuitenkin
enintaan 26.9.2019 asti.

Hyvinkaa, 8.2.2018

Hallitus
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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 7 500 000
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 18 tarkoittaman
valtuutuksen kanssa enempaa kuin 1 000 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen paattymiseen saakka, kuitenkin
enintaan 26.9.2019 asti. Valtuutus kannustinjarjestelmia varten on kuitenkin voimassa
26.3.2023 asti. lama valtuutus kumoaa vuoden 2017 varsinaisen yhti6kokouksen antaman
valtuutuksen kannustinjarjestelmia varten.

Hyvinkaa, 8.2.2018

Hallitus
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HALLlTUKSEN EHDOTUS HALLlTUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PAATTAMAAN YHTIOLLE
HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhti6kokoukselle, etta hallitus valtuutetaan paattamaan yhti611e hankittujen
omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintaan 7 500 000 osaketta, mika vastaa noin 9,5 prosenttia
yhti6n kaikista osakkeista.

Hallitus paattaa kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden
luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintaetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti). Hallitus voi kayttaa valtuutusta my6s osakeyhti61ain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan kayttaa my6s
kannustinjarjestelmia varten, ei kuitenkaan yhdessa kohdan 17 tarkoittaman valtuutuksen
kanssa enempaa kuin 1 000 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen paattymiseen saakka, kuitenkin
enintaan 26.9.2019 asti. Valtuutus kannustinjarjestelmia varten on kuitenkin voimassa
26.3.2023 asti. Tama valtuutus kumoaa vuoden 2017 varsinaisen yhti6kokouksen antaman
valtuutuksen kannustinjarjestelmia varten.

Hyvinkaa, 8.2.2018

Hallitus
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HALLlTUKSEN EHDOTUS HALLlTUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PAATTAMAAN MAKSUTTOMASTA
SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA OSAKESAASTOOHJELMAA VARTEN

Hallitus ehdottaa yhti6kokoukselle, etta hallitus valtuutetaan paattamaan maksuttomasta
suunnatusta osakeannista, joka tatvitaan yhti6kokouksen 2012 paattaman osakesaast6
ohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, etta yhti6kokous valtuuttaa hallituksen paattamaan uusien osakkeiden
antamisesta tai yhti6n hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osake
saast60hjelmaan kuuluville henkil6ille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja
saamaan maksuttomia osakkeita , seka paattamaan maksuttomasta osakeannista my6s
yhti611e itselleen. Hallitus ehdottaa, etta nyt haettava valtuutus sisaltaa oikeuden luovuttaa
osakesaast60hjelmassa yhti6n hallussa nyt olevia, kaytt6tarkoitukseltaan muihin kuin
kannustinjarjestelmiin aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhti6n hallussa olevien omien osakkeiden maara voi olla yhteensa enintaan
500 000 osaketta, mika vastaa noin 0,6 prosenttia yhti6n kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, etta maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhti6n ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska ohjelma on
tarkoitettu osaksi konsernin henkil6st6n kannustin- ja sitouttamisjarjestelmaa.

Hallitus on oikeutettu paattamaan muista osakeantiin liittyvista seikoista. Osakeantia koskeva
valtuutus on voimassa 26.3.2023 saakka. lama valtuutus on voimassa kohdissa 17 ja 18
mainittujen valtuutusten lisaksi. lama valtuutus kotvaa vuoden 2017 varsinaisen
yhti6kokouksen osakesaast60hjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hyvinkaa, 8.2.2018

Hallitus
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