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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT SOM KRÄVS FÖR SLUTFÖRANDET AV 

FÖRVÄRVET AV VERKSAMHETEN MATERIAL HANDLING OCH PORT SOLUTIONS 

FRÅN TEREX CORPORATION 

 

Såsom tillkännagivits den 16 maj 2016 avser Konecranes Abp ("Konecranes" eller "Bolaget") 

att förvärva verksamheten Material Handling & Port Solutions ("MHPS") från Terex Corporation 

("Terex") mot ett vederlag bestående av kontanter och aktier i Bolaget ("Förvärvet"). Mer 

information om Förvärvet finns i Konecranes börsmeddelande publicerat den 16 maj 2016 

samt på Konecranes Internetsidor www.konecranes.com/egm2016. 

Styrelsen föreslår följande för bolagstämman och rekommenderar att aktieägarna i Bolaget 

röstar för samtliga förslag i denna punkt för att möjliggöra slutförandet av Förvärvet. 

i. Ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår för bolagstämman att Bolagets bolagsordning ändras i sin helhet i 

enlighet med bilaga 1. 

Ändringarna av bolagsordningen omfattar bland annat skapandet av ett nytt aktieslag 

bestående av B-aktier som skall emitteras till Terex i samband med slutförandet av 

Förvärvet. B-aktierna skulle ha samma ekonomiska rättigheter som Konecranes stamaktier 

men vara föremål för röst- samt överlåtelsebegränsningar, och skulle ge Terex rätt att välja 

upp till två medlemmar i Konecranes styrelse så länge Terex eller dess koncernbolags 

aktieinnehav i Konecranes överstiger vissa specificerade gränsvärden. Så länge Terex 

eller något av dess koncernbolag äger B-aktier kommer varje ändring av bolagsordningen 

avseende B-aktier att kräva Terex samtycke. 

Terex har meddelat Bolaget att David Sachs och Oren Shaffer är de första 

styrelsemedlemmarna som Terex utnämner. Deras mandatperioder skulle börja från och 

med slutförandet av Förvärvet. Ytterligare information om de utnämnda 

styrelsemedlemmarna finns i bilaga 2. 

ii. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissionen av B-aktier med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt  

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman godkänner och bemyndigar 

emission av högst 24 583 721 nya B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

under bemyndigandets giltighetstid. Styrelsen föreslår bemyndigandet för att kunna 

emittera B-aktier åt Terex eller dess utsedda dotter- eller andelsbolag som aktievederlag 

(inklusive eventuellt tilläggsaktievederlag) som Konecranes skall erlägga i Förvärvet. 

Bemyndigandet motsvarar ungefär 41,84 procent av det totala antalet utestående aktier i 

Bolaget (exklusive egna aktier som Bolaget innehar) på dagen för denna stämmokallelse, 
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och ger Konecranes möjlighet att betala ett aktievederlag som motsvarar minst 20,5 

procent och högst 29,5 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter aktieemissionen.  

Styrelsen föreslår att bemyndigandet skall innefatta en rätt för styrelsen att besluta om alla 

andra villkor för aktieemissionen. 

Detta bemyndigande är i kraft till och med den 31 december 2017 och upphäver inte de 

bemyndiganden angående beslut om aktieemission och emission av särskilda rättigheter 

som berättigar till aktier som den ordinarie bolagsstämman har beviljat styrelsen den 23 

mars 2016. 

Godkännande av båda underpunkterna (i) och (ii) i denna punkt 6 krävs för att kunna slutföra 

Förvärvet. Således bildar punkterna en helhet och styrelsen föreslår att bolagsstämman 

beslutar om dem genom ett och samma beslut. 

 

Hyvinge, 15.7.2016  

Styrelsen 

 


