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HALLITUKSEN EHDOTUS TEREX CORPORATIONIN MATERIAL HANDLING & 

PORT SOLUTIONS -LIIKETOIMINNAN OSTON TOTEUTTAMISEKSI 

TARVITTAVIKSI PÄÄTÖKSIKSI 
 
 
Konecranes Oyj ("Konecranes" tai "Yhtiö") aikoo 16.5.2016 julkistetun mukaisesti ostaa Terex 
Corporationilta ("Terex") sen Material Handling & Port Solutions ("MHPS") -liiketoiminnan 
käteisestä ja Yhtiön osakkeista muodostuvaa vastiketta vastaan ("Yritysosto"). Lisätietoja 
Yritysostosta on saatavilla Konecranesin 16.5.2016 julkistamassa pörssitiedotteessa sekä 
Konecranesin internet-sivuilla www.konecranes.com/egm2016. 
 
Hallitus esittää Yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset ja suosittelee, että Yhtiön 
osakkeenomistajat äänestävät kaikkien tämän asiakohdan ehdotusten hyväksymisen puolesta 
Yritysoston toteuttamisen mahdollistamiseksi. 
 

i. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan 
kokonaisuudessaan Liitteen 1 mukaiseksi. 
 
Yhtiöjärjestyksen muutoksiin sisältyy 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 tietyn määritellyn tason 
yläpuolella. Niin kauan kuin Terex tai jokin sen konserniyhtiöistä omistaa B-sarjan 
osakkeita, yhtiöjärjestyksen muuttaminen B-sarjan osakkeisiin vaikuttavalla tavalla 
vaatisi Terexin suostumuksen. 
 
Terex on ilmoittanut Yhtiölle, että ensimmäiset sen valitsemat hallituksen jäsenet 
olisivat David Sachs ja Oren Shaffer, joiden toimikausi hallituksen jäseninä alkaisi 
Yritysoston toteuttamisesta. Lisätietoja näistä hallitukseen valittavista henkilöistä on 
Liitteessä 2. 
 

ii. Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden antamisesta 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
 
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous antaa hyväksynnän ja 
valtuutuksen enintään 24 583 721 uuden B-sarjan osakkeen antamiselle 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Hallitus ehdottaa valtuutusta B-osakkeiden antamiseksi Terexille tai sen nimeämille 
tytär- tai osakkuusyhtiöille Yritysoston yhteydessä Konecranesin maksettavaksi 
tulevan osakevastikkeen (sekä mahdollisen lisäosakevastikkeen) maksamiseksi. 
 
Valtuutus vastaa noin 41,84 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista 
osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) tämän kutsun 
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päivämääränä, mikä mahdollistaa sen, että Konecranes voi maksaa osakevastikkeen, 
joka vastaa vähintään 20,5 prosenttia ja enintään 29,5 prosenttia kaikista Yhtiön 
liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin jälkeen. 
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutukseen sisältyy hallituksen oikeus päättää kaikista muista 
osakeantiin liittyvistä ehdoista. 
 
Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2017 asti, eikä se kumoa niitä valtuutuksia päättää 
osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka 
varsinainen yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle 23.3.2016. 
 

Yritysoston toteuttaminen edellyttää tämän asiakohdan 6 molempien alakohtien (i) ja (ii) 
hyväksymistä. Siksi alakohdat muodostavat kokonaisuuden ja niistä ehdotetaan päätettävän 
Yhtiökokouksessa yhdellä päätöksellä. 
 
 
Hyvinkää, 15.7.2016 
 
Hallitus 
 


