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KONECRANESIN MHPS-LIIKETOIMINNAN HANKINTA / YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 

Asiakohta 6 

Yleistä  

- Mitä Konecranesin hallitus suosittelee asiakohdan 6 osalta? 

o Konecranesin hallitus on harkinnut tarkasti ehtoja, joilla MHPS-liiketoiminta 
ostetaan Terexiltä ("Yritysosto"), ja hyväksynyt yksimielisesti 16.5.2016 päivätyn 
Konecranesin ja Terexin välisen osakkeiden ja liiketoiminnan ostamista 
koskevan sopimuksen ("Ostosopimus") sekä saattanut asiakohdan 6 
osakkeenomistajien päätettäväksi Konecranesin ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa. Konecranesin hallitus suosittelee yksimielisesti, että 
äänestätte asiakohdan 6 puolesta. 

- Miksi päätösehdotukset on niputettu yhteen eikä esitetty erillisinä asiakohtina? 

o Asiakohdan 6 alakohdat (i) ja (ii) ovat molemmat edellytyksenä Yritysoston 
toteuttamiselle, emmekä voi toteuttaa Yritysostoa ilman niiden molempien 
hyväksymistä. Olemme sen vuoksi sopineet Terexin kanssa, että ne esitetään 
hyväksyttäväksi yhdessä. 

- Käytännössä osakkeenomistajia pyydetään ottamaan kantaa Yritysostoon. Mitä etuja 
Yritysostosta on odotettavissa? 

o Yritysosto parantaa Konecranesin asemaa fokusoituneena maailmanlaajuisena 
johtajana teollisuusnostolaitteiden ja satamaratkaisujen alalla. Konecranes 
saavuttaa huomattavia kasvumahdollisuuksia kunnossapitoliiketoiminnassaan 
sekä kriittistä massaa tulevaisuuden teknologiseen kehitykseen. Konecranesin 
viimeaikaiset liiketoimintainfrastruktuuri-investoinnit ja toimintojen 
maailmanlaajuinen optimointi tuovat merkittävää etua 
tuloksenmuodostukseen. Yritysosto tarjoaa merkittäviä teollisia ja 
toiminnallisia synergioita. Tavoitellut synergiat ovat 140 miljoonaa euroa 
vuodessa EBIT-tasolla kolmen vuoden sisällä Yritysoston toteuttamisesta. 

- Näyttääkö siltä, että Yritysosto saadaan toteutettua julkistetun aikataulun mukaisesti 
vuoden 2017 alkupuolella? 

o Kyllä. Olemme nyt saaneet kilpailuviranomaisten hyväksynnän Euroopan 
komissiolta ja Yhdysvaltojen Department of Justicelta. Euroopan komission 
hyväksynnän ehtona on, että Konecranes myy STAHL CraneSystems  
-liiketoimintansa. Konecranes ja Terex eivät saa toteuttaa Yritysostoa ennen 
kuin Euroopan komissio on hyväksynyt STAHL CraneSystems  
-liiketoiminnan ostajan tai ostajat. Konecranes ja Terex tekevät tiivistä 
yhteistyötä jäljellä olevien kilpailuviranomaisten kanssa saadakseen 
viranomaishyväksynnät Yritysoston toteuttamiseksi suunnitelman mukaisesti 
vuoden 2017 alkupuolella. 
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- Miten STAHL CraneSystems -liiketoiminnan myynti vaikuttaa Yritysoston synergioihin ja 
teolliseen logiikkaan? Mitä taloudellisia vaikutuksia liiketoiminnan myynnillä on? 

o STAHL CraneSystems on erillinen liiketoimintakokonaisuus, ja siksi sen 
eriyttäminen on melko suoraviivaista, eikä sen myynti vaikuta Yritysoston 
taustalla olevaan teolliseen logiikkaan. Tavoitteemme saavuttaa 140 miljoonan 
euron vuotuiset toiminnalliset synergiat kolmen vuoden sisällä Yritysostosta on 
olennaisilta osin ennallaan. 

o Vuonna 2015 STAHL CraneSystemsin ulkoinen liikevaihto oli 145 miljoonaa 
euroa ja yhtiöllä on noin 700 työntekijää. STAHL CraneSystemsin pro forma 
käyttökate (EBITDA) itsenäisenä yrityksenä olisi ollut noin 30 miljoonaa euroa 
vuonna 2015. Konecranes käyttää STAHL CraneSystems -kaupasta saatavat 
varat Yritysostoon liittyvien velkojen lyhentämiseen.  

- Mitä jos ulkopuolinen taho hankkii Terexin tai osan siitä? 

o Mikäli ulkopuolinen taho hankkii yli 50 prosenttia kaikista Terexin 
liikkeeseenlasketuista äänestämiseen oikeuttavista arvopapereista, meillä on 
oikeus vaatia kaikkien Terexin (ja sen tytäryhteisöjen) hallussa olevien 
Konecranesin osakkeiden myymistä, jakamista tai muulla tavoin siirtämistä 
Terexin osakkeenomistajille sekä kyseisten osakkeiden muuntamista A-sarjan 
osakkeiksi ennen määräysvallan vaihtumista tai samanaikaisesti sen kanssa, 
jotta vältytään siltä, että jokin muu yksittäinen taho kuin Terex kontrolloisi B-
sarjan osakkeita. Mikäli Terexissä tapahtuu määräysvallan vaihdos, B-sarjan 
osakkeet myös menettävät äänioikeutensa ja Terex menettää oikeutensa 
nimittää jäseniä Konecranesin hallitukseen.  

- Jotkut ehdotetun uuden yhtiöjärjestyksen mukaiset Terexin oikeudet lakkaavat, mikäli 
Terexissä tapahtuu määräysvallan vaihdos. Mitä tämä tarkoittaa? 

o Terexin määräysvallan vaihdos tarkoittaa ehdotetun uuden yhtiöjärjestyksen 
mukaan (i) Terexin osakekannan hankkimista, jonka johdosta henkilö tai 
henkilöiden ryhmä tulisi suoraan tai epäsuorasti omistamaan enemmän kuin 
viisikymmentä prosenttia (50 %) Terexin liikkeeseen laskemista äänivaltaisista 
arvopapereista, (ii) kaikkien tai lähes kaikkien Terexin ja sen tytäryhtiöiden 
varojen myymistä tai muuta disponointia, tai (iii) Terexin selvitystilaa tai 
purkautumista koskevan suunnitelman hyväksymistä. 

o Lisätietoa määräysvallan vaihdoksen vaikutuksista löytyy edellisestä 
kysymyksestä. 

- Odotatteko, että Yritysosto tai STAHL CraneSystems -liiketoiminnan myynti vaikuttaa 
taloudelliseen ohjeistukseenne vuodelle 2016? 

o Emme, koska Yritysoston ja liiketoiminnan myynnin ei odoteta toteutuvan 
vuoden 2016 aikana. 
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- Olette julkaisseet alustavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja MHPS-
liiketoiminnasta vuodelta 2015. Onko teillä päivitettävää näihin lukuihin? 

o Konecranes on saanut eräitä taloudellisia tietoja Terexiltä liittyen sen MHPS-
liiketoimintaan. Nämä on esitetty alla olevassa taulukossa. Oikaistu liikevoitto 
(adj. EBIT) ja oikaistu käyttökate (adj. EBITDA) sisältävät arvioidut Konecranes-
konsernin yleiskustannukset. 

Miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 

tammi-
kesäkuu 
2016 

tammi-
kesäkuu 
2015 

tammi- 
joulukuu  
2015 

Liikevaihto1 644,6 735,8 1 542,4 

    

Liikevoitto2 -3,9 -2,9 26,9 

Takaisin lisätyt konsernin yleiskustannukset3 11,9 15,4 28,5 

Oikaistu liikevoitto 8,0 12,5 55,4 

Poistot ja arvonalentumiset 22,4 28,1 55,9 

Oikaistu käyttökate 30,4 40,6 111,3 

    

Arvonmäärityksessä käytetty oikaistu käyttökate4 34,7 42,0 118,9 

 

- Mistä 140 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut syntyvät? 

o 140 miljoonan euron vuosittainen tavoite perustuu pääosin 
kustannussynergioihin. Kaiken kaikkiaan synergioita syntyy hankinnoissa, muun 
muassa toimitusketjun optimoinnista, sisäistämisestä/ulkoistamisesta sekä 
rahti- ja logistiikkatoimintojen tehostamisesta. Toinen merkittävä synergioihin 
vaikuttava tekijä on tuotantotoiminta, mukaan lukien valmistuksen 
maantieteellinen sijainti ja kapasiteetin käyttö. Kolmas synergioiden lähde ovat 
myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, niitä koskeva laajempi tehostaminen, IT-
järjestelmien yhdistäminen sekä suunnittelun ja T&K-toiminnan optimointi. 

Lisäksi uusiin maailmanlaajuisiin huoltotoimintamahdollisuuksiin liittyvien 
dynaamisten synergioiden odotetaan johtavan merkittävään tuloskasvuun.  

- Minkälaisia henkilöstövaikutuksia odotetaan aiheutuvan? 

o Organisaation joissakin toiminnoissa odotetaan olevan päällekkäisyyksiä, ja 
vaikka lyhyellä aikavälillä henkilöstövähennykset ovat todennäköisiä, tullaan 
näitä arvioimaan osana integraatiosuunnittelua. Tämän yritysjärjestelyn 
perimmäinen tarkoitus on tuottaa kasvua ja sen myötä uusia 
työskentelymahdollisuuksia.  

                                                           
1 Sisältää sisäisen myynnin MHPS:stä muihin Terexin segmentteihin. 

2 MHPS:n liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä liikearvoon ja tuotemerkkeihin tehtyjä alaskirjauksia. 

3 Terex-konsernin yleiskustannukset vähennettynä arvioiduilla Konecranes-konsernin yleiskustannuksilla. 

4 Arvonmäärityksessä käytetyn oikaistun käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen välinen ero liittyy osuuteen 50-prosenttisesti 
omistetusta Singaporeen rekisteröidyn yhteisyrityksen tuloksesta sekä osakepalkkioihin, vähemmistöosuuteen ja eräisiin varausten 
muutoksiin. 
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- Minkälainen äänestystulos tarvitaan, jotta tämän asiakohdan mukaiset ehdotukset 
tulevat hyväksytyiksi? 

o Sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen että osakeantivaltuutus edellyttävät sitä, 
että ehdotusta kannattaa määräenemmistö, joka on vähintään kaksi 
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
edustetuista osakkeista.  

- Mitä tapahtuu jos Konecranesin osakkeenomistajat eivät hyväksy tämän asiakohdan 
mukaisia ehdotuksia? 

o Jos Konecranesin osakkeenomistajat eivät hyväksy muutoksia Konecranesin 
yhtiöjärjestykseen ja anna valtuutusta B-sarjan osakkeiden antamiseen tämän 
asiakohdan ehdotusten mukaisesti, emme voi toteuttaa Yritysostoa ja 
joudumme maksamaan Terexille yritysjärjestelystä aiheutuneita kuluja 20 
miljoonaan Yhdysvaltain dollariin asti. 

- Minkä muiden ehtojen tulee täyttyä ennen Yritysoston toteuttamista? 

o Sekä meidän että Terexin velvollisuus toteuttaa Yritysosto on ehdollinen 
erinäisille Ostosopimuksessa oleville ehdoille. Tällaisia ehtoja ovat muun 
muassa Konecranesin osakkeenomistajilta saatu hyväksyntä ja tarvittavien 
viranomaislupien, mukaan lukien lukuisten eri maiden ja alueiden 
kilpailuviranomaisten hyväksynnät, saaminen. Olemme äskettäin julkistaneet, 
että olemme saaneet kilpailuviranomaisten hyväksynnän Euroopan komissiolta 
ja Yhdysvaltojen Department of Justicelta. Euroopan komission hyväksynnän 
ehtona on, että Konecranes myy STAHL CraneSystems  
-liiketoiminnan. Konecranes ja Terex eivät saa toteuttaa Yritysostoa ennen kuin 
Euroopan komissio on hyväksynyt STAHL CraneSystems -liiketoiminnan ostajan 
tai ostajat. Konecranes ja Terex tekevät tiivistä yhteistyötä jäljellä olevien 
kilpailuviranomaisten kanssa saadakseen viranomaishyväksynnät Yritysoston 
toteuttamiseksi suunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alkupuolella. 

Yhtiöjärjestys 

- Mitä muutoksia nykyiseen yhtiöjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi? 

o Ehdotetut muutokset tarvitaan Yritysoston ja Terexin kanssa sovitun 
osakevastikkeen maksamisen mahdollistamiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutoksiin 
kuuluu muun muassa uuden Terexille Yritysoston toteuttamisen yhteydessä 
annettavan B-osakesarjan luominen. Näillä B-sarjan osakkeilla olisi samat 
taloudelliset oikeudet kuin Konecranesin kantaosakkeilla, mutta niihin liittyisi 
äänestys- ja luovutusrajoituksia ja ne tuottaisivat Terexille oikeuden valita 
enintään kaksi jäsentä Konecranesin hallitukseen niin kauan kuin Terexin tai sen 
konserniyhtiöiden omistusosuus Konecranesista pysyy tiettyjen määriteltyjen 
tason yläpuolella. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen B-sarjan osakkeisiin 
vaikuttavalla tavalla vaatisi Terexin suostumuksen niin kauan kuin Terex tai jokin 
sen konserniyhtiöistä omistaa B-sarjan osakkeita. Tarkempi kuvaus nykyisen ja 
ehdotetun yhtiöjärjestyksen eroavaisuuksista on saatavilla internetsivuillamme 
olevasta vertailuasiakirjasta 'Yhtiöjärjestyksen muutokset' osoitteessa 
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http://www.konecranes.com/sites/default/files/download/yhtiojarjestyksen_
muutokset.pdf. 

- Mitä äänestysrajoituksia B-sarjan osakkeisiin liittyy? 

o Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat useimmissa äänestystilanteissa saman 
äänioikeuden kuin A-sarjan osakkeet, eli yksi ääni yhtä osaketta kohden. B-
sarjan osakkeilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta seuraavissa asioissa: (A) 
hallituksen jäsenen nimittäminen tai erottaminen muuten kuin erilliseen 
oikeuteen perustuvan korkeintaan kahden Terexin nimittämän hallituksen 
jäsenen osalta; (B) hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen tai 
pienentäminen yhtiöjärjestyksen salliman enimmäiskoon rajoissa, nykyisin 
kymmenen (10) jäsentä; (C) hallituksen jäsenten palkkiot; (D) vastuuvapauden 
myöntäminen Terexin nimittämille korkeintaan kahdelle hallituksen jäsenelle; 
(E) Konecranesin osakkeiden antaminen silloin kun Terex-konsernilla on 
osakeyhtiölain mukainen merkintäetuoikeus; ja (F) Terex-konsernin sellaisten 
osakeluovutusten hyväksyminen, jotka koskevat vähintään viittä prosenttia 
(5 %) Konecranesin kyseisenä ajankohtana liikkeeseen lasketuista osakkeista 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti (kuvattu jäljempänä). 

o Lisäksi B-sarjan osakkeet menettäisivät kaikki äänioikeutensa seuraavissa 
tilanteissa: (i) jos Terexissä tapahtuu määräysvallan vaihdos, tai (ii) Terex-
konserni lakkaa omistamasta enemmistöä B-sarjan osakkeista sen seurauksena, 
että yhteisö, joka omistaa B-sarjan osakkeita, on lakannut kuulumasta Terex-
konserniin, eikä Terex ole korjannut tilannetta siirtämällä kyseisiä osakkeita 
takaisin Terex-konsernille, toisin sanoen tyypillisesti tilanne, jossa Terex myisi 
ulkopuoliselle taholle tytäryhtiönsä, joka omistaa merkittävän osuuden B-sarjan 
osakkeista. 

o Lisäksi kaikki A-sarjan osakkeet, joita Terex tai sen tytäryhtiöt mahdollisesti 
hankkivat, muunnetaan B-sarjan osakkeiksi. Näin ollen kaikki Konecranesin 
osakkeet, jotka Terex mahdollisesti hankkii, alistetaan samoille äänestys- ja 
luovutusrajoituksille kuin ne osakkeet, jotka se saa Yritysoston yhteydessä. 

- Miten ja milloin B-sarjan osakkeet voidaan muuntaa A-sarjan osakkeiksi ja miten Terex 
voi myydä tai muuten luovuttaa niitä? 

o Terexin ja sen tytäryhtiöiden oikeutta luovuttaa B-sarjan osakkeita tahoille, 
jotka eivät kuulu Terex-konserniin, on rajoitettu. Terex voi luovuttaa B-sarjan 
osakkeita omille tytäryhtiöilleen, mutta ulkopuolisille tahoille se voi luovuttaa 
B-sarjan osakkeita ainoastaan jäljempänä yksilöidyissä tilanteissa. 
Luovutusrajoitukset on kirjattu Terexin ja Konecranesin tulevaan 
osakassopimukseen, ja ne on vahvistettu yhtiöjärjestyksen 

http://www.konecranes.com/sites/default/files/download/yhtiojarjestyksen_muutokset.pdf
http://www.konecranes.com/sites/default/files/download/yhtiojarjestyksen_muutokset.pdf
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suostumuslausekkeella, jonka mukaan B-sarjan osakkeiden luovutus edellyttää 
Konecranesin hallituksen hyväksyntää. 

o B-sarjan osakkeita voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa muuntaa A-sarjan 
osakkeiksi ja sen jälkeen luovuttaa ne kolmansille tahoille. Tällaisia tilanteita on 
kuvattu tarkemmin seuraavassa: 

 B-sarjan osakkeita voidaan muuntaa A-sarjan osakkeiksi tilanteissa, 
joissa Terex myisi, jakaisi tai muuten siirtäisi osakkeenomistajilleen 
kaikki tai lähes kaikki Terex-konsernin omistamat Konecranesin 
osakkeet. Tällainen osakkeiden sallittu luovutus ja muuntaminen on 
mahdollista ainoastaan sellaisille henkilöille suunnattuna, jotka ovat 
omistaneet Terexin osakkeita ennen Terexin määräysvallan 
vaihtumista, eli ei ole mahdollista, että Terex muuntaisi B-sarjan 
osakkeita A-sarjan osakkeiksi ja luovuttaisi ne sitten taholle, joka on 
hankkinut määräysvallan Terexissä. B-sarjan osakkeita voidaan 
muuntaa A-sarjan osakkeiksi myös, jos ne siirretään taholle, jonka 
omistus kaikista Konecranesin osakkeista ei Terexin tietojen mukaan ole 
luovutuksen jälkeen enempää kuin kolme (3) prosenttia. Tämä 
yhtiöjärjestysmääräys mahdollistaa siten sen, että Terex voi myydä tai 
luovuttaa osakkeita ulkopuolisille tahoille, kunhan luovutukset tehdään 
siten, että osakkeiden omistus säilyy kyseisten luovutusten jälkeen 
hajautuneena. 

 Lisäksi B-sarjan osakkeita voidaan muuntaa A-sarjan osakkeiksi ja 
luovuttaa muuntamisen jälkeen mikäli Konecranesissa tapahtuu 
määräysvallan vaihdos esimerkiksi Konecranesin kaikista osakkeista 
tehdyn julkisen ostotarjouksen seurauksena. 

 B-sarjan osakkeita voidaan myös muuntaa A-sarjan osakkeiksi ja 
luovuttaa Konecranesin hallituksen suostumuksella (Terexin nimittämät 
hallituksen jäsenet eivät voi kuitenkaan osallistua kyseisen päätöksen 
tekemiseen). Konecranesin yhtiökokous voi myös antaa suostumuksen 
kyseisenlaiseen osakkeiden muuntamiseen ja luovuttamiseen ilman 
hallituksen tukeakin silloin, kun kyseessä on enemmän kuin viisi (5) 
prosenttia Konecranesin kaikista (A- ja B-sarjan) osakkeista. Jos tällaista 
suostumusta haetaan yhtiökokoukselta, B-sarjan osakkeilla ei ole 
äänivaltaa.   

 B-sarjan osakkeita voidaan myös muuntaa A-sarjan osakkeiksi, jos B-
sarjan osakkeiden kokonaismäärä muodostaa vähemmän kuin viisi (5) 
prosenttia kaikista Konecranesin osakkeista. Tämä yhtiöjärjestyslauseke 
mahdollistaa B-sarjan osakkeiden poistamisen sen jälkeen kun niiden 
osuus kaikista osakkeista on muodostunut pieneksi ja siten niiden 
olemassaolo tarpeettomaksi. 

- Onko Terexillä tulevaisuudessa mahdollisuus kontrolloida hallitusta? 

o Ei. Terexillä on oikeus nimittää korkeintaan kaksi hallituksen kymmenestä 
jäsenestä niin kauan kun Terexin tai sen konserniyhtiöiden omistusosuus 
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Konecranesissa ylittää tietyt rajat. Terexillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta 
muiden hallituksen jäsenten valinnasta äänestettäessä. 

- Tuottavatko B-sarjan osakkeet Terexille oikeuden osinkoon? 

o B-sarjan osakkeisiin liittyy samat taloudelliset oikeudet kuin A-sarjan osakkeisiin 
ja ne oikeuttavat tulevaisuudessa samanlaisiin osinkoihin kuin A-sarjan 
osakkeet. 

- Muuttuuko Konecranesin osinkopolitiikka Yritysoston jälkeen? 

o Osakassopimuksen, joka Terexin ja Konecranesin on tarkoitus tehdä ennen 
Yritysoston toteuttamista, mukaan Konecranes on sitoutunut pyrkimään 
parhaansa mukaan siihen, että osakkeenomistajien osingot säilyisivät samalla 
tasolla kuin aiemmin, ja ottamaan käyttöön ja julkistamaan osinkopolitiikan, 
jonka mukaan osinkoa jaetaan vuosittain vähintään 50 prosenttia konsernin 
konsolidoidusta nettovoitosta sillä edellytyksellä, että se on mahdollista 
osakeyhtiölain (mukaan lukien osakkeenomistajien hyväksyntä), Konecranesin 
hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteiden ja Konecranesin 
senhetkisten rahoitussopimusten puitteissa. 

- Miksi ehdotatte yhtiön tilintarkastajaan liittyviä muutoksia? 

o Yhtiön tilintarkastajaan liittyvät muutosehdotukset ovat ainoastaan 
teknisluonteisia. Ehdotamme terminologiaa muutettavaksi tilintarkastajan 
kelpoisuusvaatimusten osalta siksi, että tilintarkastuslakia on juuri muutettu ja 
tilintarkastajien valvonta on siirtynyt Keskuskauppakamarilta Patentti- ja 
Rekisterihallitukselle. Yhtiön tilintarkastajalta edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset pysyvät sisällöllisesti samana. Lisäksi ehdotamme 
yhtiöjärjestystä muutettavaksi siten, että yhtiön tilintarkastaja valitaan 
jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa sen sijaan, että hänet valittaisiin 
toimeensa toistaiseksi. Käytännössä olemme valinneet tilintarkastajan 
jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

- Rajoittaako ehdotettu suostumuslauseke oikeuttani luovuttaa omia A-sarjan 
osakkeitani? 

o Ei, suostumuslauseke koskee ainoastaan uusia B-sarjan osakkeita, eivätkä 
ehdotetut yhtiöjärjestysmuutokset sisällä mitään rajoituksia A-sarjan 
osakkeiden tuottamiin oikeuksiin. 

- Onko Terexillä tulevaisuudessa veto-oikeus yhtiöjärjestyksen osalta? 

o Kaikki B-sarjan osakkeisin liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät 
Terexin suostumusta niin kauan kun Terex tai sen konserniyhtiöt omistavat B-
sarjan osakkeita. Terexillä on siten veto-oikeus kyseisiä yhtiöjärjestyksen kohtia 
koskeviin yhtiöjärjestysmuutoksiin, ja muiden yhtiöjärjestysmuutosten osalta 
Terexillä on äänioikeus. 
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Osakeantivaltuutus 

- Miksi ehdotatte osakeantivaltuutusta ja mihin valtuutuksen osakemäärä perustuu? 

o Ehdotamme osakeantivaltuutusta, jotta voimme antaa Terexille tai sen 
nimeämille tytär- tai osakkuusyhtiöille B-sarjan osakkeita sen osakevastikkeen 
maksuna, jonka olemme sitoutuneet maksamaan Terexille Yritysostossa. Niiden 
osakkeiden, jotka valtuutuksen perusteella on mahdollista antaa, 
enimmäismäärä perustuu osakevastikkeen enimmäismäärään, jonka voimme 
joutua maksamaan Terexille Yritysostossa, riippuen tietyistä MHPS-
liiketoiminnan vuoden 2016 tulokseen perustuvista mukautuksista 
kauppahintaan. 

- Miksi ehdotatte, että osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2017 asti? 

o Jotta Yritysoston toteuttamisen ajankohdassa olisi riittävästi joustovaraa, mikäli 
odottamattomia viivästyksiä ilmaantuisi. 

- Voidaanko valtuutusta käyttää muissa liiketoimissa tai optio-ohjelmissa? 

o Ei. Ehdotettua osakeantivaltuutusta voidaan käyttää B-sarjan osakkeiden 
antamiseksi Terexille tai sen nimeämille tytär- tai osakkuusyhtiöille 
Yritysostossa Konecranesin maksettavaksi tulevan osakevastikkeen tai 
mahdollisen lisäosakevastikkeen maksuna. Sitä ei voida käyttää mihinkään 
muuhun tarkoitukseen, ei myöskään mihinkään uuteen tai olemassa olevaan 
osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. 

- Teillä on jo voimassa olevia osakeantivaltuutuksia 23.3.2016 pidetystä varsinaisesta 
yhtiökokouksesta. Mitä aiotte tehdä niillä? 

o Hallituksella on 23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät 
6 miljoonan uuden osakkeen ja 6 miljoonan yhtiön hallussa olevan oman 
osakkeen suuruiset yleiset osakeantivaltuutukset ja erillinen valtuutus antaa 
500 000 osaketta työntekijöiden osakesäästöohjelman osallistujille. Kyseiset 
valtuutukset ovat aikaisempien käytäntöjemme mukaisia ja noudattavat 
suomalaista markkinatapaa, eikä näitä valtuutuksia ole mielestämme syytä 
kumota Yritysoston yhteydessä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeiden antamiseen 
osakkeiden merkintäetuoikeudesta poiketen on aina oltava painava 
taloudellinen syy, ja olemme käyttäneet näitä yleisiä valtuutuksia viime vuosina 
hyvin rajoitetusti.  

Asiakohta 7 

- Vuosittaiseen palkkioon ehdotetaan lisättäväksi 33,33 prosenttia puheenjohtajalle, 
49,25 prosenttia varapuheenjohtajalle ja 66,67 prosenttia muille hallituksen jäsenille. 
Miksi ehdotatte hallituksen palkkiota korotettavaksi? 

o Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallitukselle maksettavaa 
vuosittaista palkkiota korotettavaksi Yritysoston toteuttamisesta lähtien. 
Yritysoston jälkeen olemme merkittävästi suurempi yhtiö, mikä tarkoittaa 
hallitukselle suurempaa vastuuta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on vertaillut 



 

9/10 

 

palkkiotasoja vastaavissa ja samankokoisissa suomalaisissa ja ulkomaisissa 
yhtiöissä ja tullut siihen lopputulokseen, että ehdotettu lisäys hallituksen 
palkkioihin on markkinakäytännön mukainen ja tarpeellinen sen 
varmistamiseksi, että voimme jatkossakin houkutella hallituksen jäseniksi ja 
pitää hallituksen jäseninä henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja 
kokemus. 

- Minkälainen äänestystulos tarvitaan, jotta tämän asiakohdan mukaiset ehdotukset 
tulevat hyväksytyiksi? 

o Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että ehdotusta tukee yli puolet (50 
prosenttia) ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä. 

Asiakohta 8 

- Miksi ehdotatte hallituksen jäsenten lukumäärän lisäämistä ja miksi ehdotetut lisäykset 
kuudesta kahdeksaan ja kahdeksasta kymmeneen hallituksen jäseneen on niputettu 
yhteen eikä esitetty erikseen äänestettävinä asiakohtina? 

o Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta katsoo, että on tärkeää lisätä riippumattomien 
hallituksen jäsenten määrää tämän ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä.  

o Mikäli asiakohdan 6 mukaiset yhtiöjärjestyksen muutosta koskevat ehdotukset 
hyväksytään, Terexillä on Yritysoston jälkeen oikeus nimittää kaksi hallituksen 
jäsentä. Jälkimmäinen muutos hallituspaikkojen määrässä kahdeksasta 
kymmeneen on tekninen muutos, jota ehdotetaan sen mahdollistamiseksi, että 
kyseiset kaksi uutta Terexin nimeämää henkilöä voidaan nimittää ilman että 
nykyisten hallituksen jäsenten tarvitsee erota. 

- Minkälainen äänestystulos tarvitaan, jotta tämän asiakohdan mukaiset ehdotukset 
tulevat hyväksytyiksi? 

o Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että ehdotusta tukee yli puolet (50 
prosenttia) ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. 

Asiakohta 9 

- Ketä ehdotatte valittavaksi hallituksen uusiksi jäseniksi? 

o Tietoa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tätä asiakohtaa koskevista 
ehdotuksista löytyy pörssitiedotteestamme osoitteessa 
http://www.konecranes.com/resources/media/releases/2016/konecranes-
oyjn-nimitys-ja-palkitsemisvaliokunnan-esitys-uusiksi-hallituksen-jaseniksi.  

- Minkälainen äänestystulos tarvitaan, jotta tämän asiakohdan mukaiset ehdotukset 
tulevat hyväksytyiksi? 

o Vaaleissa eniten ääniä saanut henkilö tulee valituksi. Käytännössä hallituksen 
jäsenet nimitetään useimmiten yhtiökokouksessa edustettujen äänien mukaan 
siten, että ehdotettua nimettävien henkilöiden listaa joko kannatetaan tai 
vastustetaan, jolloin ehdotuksen hyväksyminen edellyttää sitä, että ehdotusta 

http://www.konecranes.com/resources/media/releases/2016/konecranes-oyjn-nimitys-ja-palkitsemisvaliokunnan-esitys-uusiksi-hallituksen-jaseniksi
http://www.konecranes.com/resources/media/releases/2016/konecranes-oyjn-nimitys-ja-palkitsemisvaliokunnan-esitys-uusiksi-hallituksen-jaseniksi
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kannattaa enemmän kuin puolet (50 prosenttia) ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. 

 

 


