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Vid stamman var de aktieagare narvarande eller representerade som
framgar av den uppraUade rostlangden (Bilaga 1).

Narvarande var ocksa bolagets alia styrelsemedlemmar, av de
foreslagna kandidaterna till nya styrelsemedlemmar Ulf Liljedahl, av
Terex Corporation ("Terex") utsedda kommande styrelsemedlemmar
David A. Sachs och Oren G. Shaffer, bolagets verkstallande direktor
Panu Routila samt andra representanter for bolagets hogsta ledning,
bitraden och teknisk personal. Av de foreslagna kandidaterna till nya
styrelsemedlemmar var Janina Kugel fOrhindrad aU narvara vid
bolagsstamman.

1. § ..
OPPNANDE AV STAMMAN

Konecranes Abp:s
Christoph Vitzthum
styrelsemedlemmar
styrelsemedlemmar
styrelsemedlemmar.

("Konecranes" eller "Bolaget") styrelseordforande
oppnade stamman och presenterade Bolagets
samt de foreslagna kandidaterna till nya

och av Terex Corporation utsedda kommande

2 § ..
KONSTITUERING AV STAMMAN

Till ordfOrande for stamman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade
advokat Jan-Anders Wik till sekreterare.

OrdfOranden redogjorde for de fOrfaringssaU som galler vid behandlingen av
arendena pa stammans fOredragningslista.

Antecknades, aU stamman halls pa finska och svenska och tolkades simultant
till engelska.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och beslutsforslagen samt annat
material gallande de arenden som behandlas enligt stammans dagordning och
kravs i enlighet med aktiebolagslagen och vardepappersmarknadslagen hade
funnits till aktieagarnas paseende pa Bolagets internetsidor under den tid fore
bolagsstamman som foreskrivs i aktiebolagslagen och hade ocksa varit
tillgangliga vid bolagsstamman.
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Ordforanden konstaterade att vissa aktieagare hade tiIIstalit Bolaget
rostningsanvisningar fore bolagsstamman samt redogjorde fOr de
rostningsanvisningar som i fOrvag inlamnats av dessa aktieagare.

Mira Hoffstrom, som representant fOr Nordea Bank Abp, anmalde att hon
representerar ett flertal aktieagare och att hon hade tillstallt stammans
ordfOrande information gallande dessa aktieagares aktieinnehav och
rostningsanvisningar. Mira Hoffstrom anmalde att hennes huvudman inte
kraver omrostning under de punkter pa fOredragningslistan dar aktieagare
enligt rostningsanvisningarna motsatt sig beslutsforslaget utan att vederborlig
anteckning i protokollet ar tillracklig.

Kirsi Virkki (Skandinaviska Enskilda Banken) och Jessi Karjalainen (Svenska
Handelsbanken AB (publ)) anmalde pa motsvarande satt sina huvudmans
rostningsanvisningar och forslag till forfaringssatt.

Ordforanden konstaterade att bolagsstamman iakttar det foreslagna
fOrfarandet och att avslagsroster samt blanka roster antecknas i protokollet
under ifragavarande punkt. Ordforanden konstaterade ytterligare att
avslagsroster som har noterats i sammandragsfOrteckningarna under punkter
dar det inte ar mojligt att motsatta sig beslutsforslaget utan ett motforslag inte
antecknas som avslagsroster under ifragavarande punkt.

En sammandragsforteckning over de ovan beskrivna aktieagarnas
rostningsanvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2).

3 § .... ..
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH OVERVAKARE AV ROSTRAKNINGEN

Stamman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare och
till overvakare av rostrakningen.

4 § ..
KONSTATERANDE AV STAMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stammokallelsen hade publicerats pa Bolagets internetsidor
15.7.2016 och samma dag ocksa som borsmeddelande. Dartill har
meddelande om att kallelsen publicerats pa Bolagets internetsidor publicerats
i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 19.7.2016.

Konstaterades att bolagsstamman hade sammankallats i enlighet med bolags
ordningen och aktiebolagslagen och att den salunda var beslutfor.

Stammokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).
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~~NSTATERANDE AV NARVARO VID STAMMAN OCH FASTSTALLANDE AV
ROSTLANGDEN

Forteckningen over narvaro vid stammans oppnande samt rostlangden
framlades (Bilaga 1). Antecknades, aU 383 aktieagare var narvarande
personligen, genom legal stalifOretradare eller befullmaktigat ombud vid
stammans oppnande och aU dessa representerade sammanlagt 39 116 121
aktier och roster.

Konstaterades aU rostlangden uppdateras och faststalls separat vid en
eventuell rostning.

6 § ...... .. ..
BESLUT SOM KRAVS FOR SLUTFORANDET AV FORVARVET AV
VERKSAMHETEN MATERIAL HANDLING OCH PORT SOLUTIONS FRAN TEREX
CORPORATION

Konstaterades, aU sasom tillkannagivits 16.5.2016 avser Konecranes aU
forvarva verksamheten Material Handling & Port Solutions ("MHPS") fran
Terex Corporation mot ett vederlag bestaende av kontanter och aktier i
Bolaget ("Forvarvet"). Mer information om Forvarvet har funnits i Konecranes
borsmeddelande publicerat 16.5.2016 samt pa Konecranes internetsidor.

Antecknades, aU Bolagets verkstallande direktor Panu Routila presenterade
en oversikt (Bilaga 4) av Forvarvet mellan Konecranes och Terex.

Konstaterades, aU styrelsen hade geU foljande forslag i enlighet med Bilaga 5
for bolagsstamman och rekommenderat aU aktieagarna i Bolaget rostar for
samtliga forslag under denna punkt for aU mojliggora slutforandet av
Forvarvet.

(i) Andring av bolagsordningen

Antecknades, aU styrelsen hade foreslagit for bolagstamman aU Bolagets
bolagsordning andras i sin helhet i enlighet med Bilaga 6.

Konstaterades, aU andringarna av bolagsordningen omfaUar bland annat
skapandet av eU nyU aktieslag bestaende av B-aktier som ska emiUeras till
Terex i samband med slutforandet av Forvarvet. B-aktierna skulie ha samma
ekonomiska raUigheter som Konecranes stamaktier, men vara fOremal for
rost- samt overlatelsebegransningar, och skulle ge Terex raU aU valja upp till
tva medlemmar i Konecranes styrelse sa lange Terex eller dess
koncernbolags aktieinnehav i Konecranes overstiger vissa specificerade
gransvarden. Sa lange Terex eller nagot av dess koncernbolag ager B-aktier
kommer varje andring av bolagsordningen avseende B-aktier aU krava Terex'
samtycke.
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Antecknades, att Terex hade meddelat Bolaget att David A. Sachs och Oren
G. Shaffer ar de fOrsta styrelsemedlemmar som Terex utser. Deras
mandatperioder skulle borja fran och med slutforandet av Forvarvet.
Konstaterades, att ytterligare information om de utsedda
styrelsemedlemmarna hade funnits pa Bolagets internetsidor.

(ii) Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av B-aktier med
avvikelse frim aktieagarnas foretradesratt

Antecknades, att styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman att
bolagsstamman godkanner och bemyndigar emission av hogst 24 583 721
nya B-aktier med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt under
bemyndigandets giltighetstid. Styrelsen fOreslar bemyndigandet for att kunna
emittera B-aktier at Terex eller dess utsedda dotter- eller andelsbolag som
aktievederlag (inklusive eventuellt tillaggsaktievederlag), som Konecranes ska
erlagga i Forvarvet.

Bemyndigandet motsvarar ungefar 41,84 procent av det totala antalet
utestaende aktier i Bolaget (exklusive egna aktier som Bolaget innehar) pa
dagen fOr bolagsstammokallelsen, och ger Konecranes mojlighet att betala ett
aktievederlag som motsvarar minst 20,5 procent och hogst 29,5 procent av de
utestaende aktierna i Bolaget efter aktieemissionen.

Styrelsen hade foreslagit att bemyndigandet ska innefatta en ratt for styrelsen
att besluta om alia andra villkor fOr aktieemissionen

Vidare hade styrelsen fOreslagit att detta bemyndigande ar i kraft till och med
31.12.2017 och inte upphaver de bemyndiganden angaende beslut om
aktieemission och emission av sarskilda rattigheter, som berattigar till aktier,
som den ordinarie bolagsstamman har beviljat styrelsen 23.3.2016.

Konstaterades, att ett godkannande av bada underpunkterna (i) och (ii) i
denna punkt 6 kravs for att kunna slutfora Forvarvet. Saledes bildar punkterna
en helhet och styrelsen hade fOreslagit att bolagsstamman besluter om dem
genom ett och samma beslut.

Antecknades, att ett beslut forutsatter att det stods av aktieagare, som har
minst 2/3 av de avgivna rosterna och de vid stamman fOretradda aktierna.

Bolagsstamman beslot att godkanna andringen av Bolagets bolagsordning
samt bemyndigandet av styrelsen att besluta om emissionen av B-aktier i
enlighet med styrelsens fOrslag.

7§
BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN

Konstaterades, att tva fOrslag hade gjorts till bolagstamman gallande denna
punkt, dels styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag
angaende en hojning av styrelsens arsarvode och deIs aktieagaren HTT KCR
Holding Oy Ab:s ("Hartwall CapitaI") forslag om tillaggsarvoden till
styrelsemedlemmarna.
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Konstaterades, aU nominerings- och kompensationskommiUems fOrslag
behandlas fOrst och darefter Hartwall Capitals forslag. Konstaterades vidare,
att fOrslagen inte utesluter varandra.

(i) Nominerings- och kompensationskommittims forslag till
styre/semedlemmarnas arvoden

Antecknades, aU styrelsens nominerings- och kompensationskommiUes
ordforande Bertel Langenskiold presenterade styrelsens nominerings- och
kompensationskommiUes forslag angaende styrelsemedlemmarnas
arsarvoden till bolagsstamman.

Antecknades, aU styrelsens nominerings- och kompensationskommiUe hade
foreslagit for bolagsstamman i enlighet med Bilaga 7 aU arsarvodet som
betalas till styrelsemedlemmarna ska hojas fran och med slutforandet av
Forvarvet enligt foljande: ordfOrandens arsarvode skulle vara EUR 140 000,
vice ordfOrandes EUR 100000, och ovriga styrelsemedlemmars EUR 70000.
Summan av arsarvodena som betalas at styrelsemedlemmarna fram till
slutforandet av Forvarvet skulle vara baserat pa beslutet, som bolagsstamman
faUade 23.3.2016. Det foreslagna forhojda arsarvodet skulle betalas pro rata
for mandatperioden mellan slutforandet av Forvarvet och den ordinarie
bolagsstamman ar 2017.

KommiUen hade vidare fOreslagit aU forutom den ovan foreslagna
forhojningen av arsarvodet skulie styrelsemedlemmarnas kompensation, som
bolagsstamman faststallde 23.3.2016, forbli ofOrandrad. DeUa inkluderar (fOr
klarhetens skull) motesarvoden och betalning av 50 procent av arsarvodet i
Konecranes aktier och dartill relaterade villkor.

Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och
kompensationskommiUes fOrslag aU arvodet som betalas till
styrelsemedlemmarna ska hojas fran och med slutforandet av Forvarvet.

Konstaterades, aU av aktieagarnas roster avgivits 16251 roster mot forslaget
och 154 582 blanka roster under denna punkt.

(ii) Aktieagare Hartwall Capitals forslag om tillaggsarvoden till
styre/semedlemmarna.

Antecknades, aU Hartwall Capitals verkstallande direktor Eeva Ahdekivi
presenterade Hartwall Capitals forslag till bolagsstamman.

Antecknades, aU Bolagets aktieagare Hartwall Capital hade foreslagit i
enlighet med Bilaga 8 aU eU tillaggsarvode, som ar oberoende av styrelsens
nominerings- och kompensationskommiUes fOrslag, ska betalas at
styrelsemedlemmarna enligt foljande:

(a) Motesarvoden betalas at alia styrelsemedlemmar for perioden fran och
med Konecranes ordinarie bolagsstamma den 23.3.2016 till den tidpunkt da
Forvarvet slutfOrs (eller tidpunkten for nasta ordinarie bolagsstamma ifall
Forvarvet inte har slutfOrts innan dess). Motesarvodet ar 1 500 EUR per
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styrelsemedlem fOr varje styrelsemote, som den ifragavarande
styrelsemedlemmen har deltagit i.

(b) Till medlemmarna i fOrhandlingsgruppen betalas fOljande
engangsersaUningar, som star i proportion till envars arbetsinsats:

60000 EUR till Stig Gustavson, Bertel Langenskiold och
Christoph Vitzthum; och
30000 EUR till Svante Adde.

Antecknades, aU Hartwall Capital hade foreslagit aU de intjanade
motesarvoden som ska betalas at styrelsemedlemmarna samt
engangsersaUningen ska betalas till de beraUigade styrelsemedlemmarna i
kontanter.

Antecknades, aU styrelsens ordfOrande Christoph Vitzthum hade meddelat aU
ifall Bolagsstamman godkanner Hartwall Capitals fOrslag avstar han fran
engangsersaUningen under punkt (b), eftersom han anser aU arbetsinsatsen
utgor en del av styrelseordforandes uppgifter.

Bolagsstamman beslot aU betala tillaggsarvoden till styrelsemedlemmarna i
enlighet med Hartwall Capitals fOrslag.

Konstaterades, aU av aktieagarnas roster avgivits 1 221 975 roster mot
forslaget och 112 430 blanka roster under denna punkt.

8§
BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR

Antecknades, aU styrelsens nominerings- och kompensationskommiUes
ordforande Bertel Langenskiold presenterade styrelsens nominerings- och
kompensationskommiUes forslag till bolagsstamman gallande antalet
styrelsemedlemmar.

Antecknades, aU styrelsens nominerings- och kompensationskommiUe i
enlighet med Bilaga 9 hade foreslagit fOr bolagsstamman en okning av antalet
styrelsemedlemmar i Bolaget till aUa (8) fran och med avslutandet av
bolagsstamman.

Vidare hade kommiUen, med forbehall fOr bolagsstammans godkannande av
arendena under punkt 6, foreslagit aU antalet medlemmar i styrelsen ska okas
till tio (10) fran och med slutforandet av Forvarvet, varvid de tva av Terex
valda styrelsemedlemmarna intrader i styrelsen.

Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och
kompensationskommittes forslag aU faststalla styrelsemedlemmarnas antal till
aUa (8) fran och med avslutandet av bolagsstamman samt aU hoja antalet
medlemmar i styrelsen till tio (10) fran och med slutforandet av Forvarvet,
varvid de tva av Terex valda styrelsemedlemmarna intrader i styrelsen.
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9§
VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitte i
enlighet med Bilaga 10 hade fOreslagit fOr bolagsstamman att Janina Kugel
och Ulf Liljedahl valjs som nya styrelsemedlemmar fOr en mandatperiod, som
upphor vid utgangen av den ordinarie bolagsstamman ar 2017.

Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och
kompensationskommittes fOrslag att valja Janina Kugel och Ulf Liljedahl till
nya styrelsemedlemmar fOr en mandatperiod, som upphor vid utgangen av
den ordinarie bolagsstamman ar 2017.

Konstaterades, att av aktieagarnas roster avgivits 500 000 blanka roster under
denna punkt.

10 §
AVSLUTANDE AV STAMMAN

Antecknades, att samtliga bolagsstammans beslut hade fattats enhalligt om
inte annat angivits i protokollet.

Ordforanden konstaterade, att samtliga arenden pa fOredragningslistan hade
behandlats och att protokollet finns till paseende pa Bolagets internetsidor
senast fran och med 29.9.2016.

Ordforanden avslutade stamman kl. 14.35.

[Underskriftssida foljer]
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Bolagsstammans ordfOrande:

In fidem:

Protokollet justerat och godkant:
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//-~~
Cai(..Johan Numelin

Sirpa Poitsalo
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Rostlangd

Sammandragsforteckning over rostningsanvisningar

Bolagsstammokallelse

Verkstallande direktorens oversikt

Styrelsens fOrslag till beslut som kravs for slutforandet av
forvarvet av verksamheten Material Handling & Port
Solutions fran Terex Corporation

Bolagets andrade bolagsordning

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittes
fOrslag till styrelsemedlemmarnas arvoden

Hartwall Capitals forslag om tillaggsarvoden for
styrelsemedlemmarna

Styrelsen nominerings- och kompensationskommittes
fOrslag till antalet styrelsemedlemmar

Styrelsen nominerings- och kompensationskommittes
fOrslag till nya styrelsemedlemmar



YHTEENVETO AAN ESTYSOHJ EISTA - KONECRANES OYJ 15.9.2016

SAMMANDRAGSFORTACKNING OVER ROSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 15.9.2016

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC SEPTEMBER 15, 2016
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