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KCI KONECRANES PLC  

KCI KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG 
TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING  
 

Nominerings- och kompensationskommittén föreslår vid KCI Konecranes 
ordinarie bolagsstämma 8.3.2006 omval av nuvarande sju styrelsemedlemmar 
Stig Gustavson, Björn Savén, Stig Stendahl, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, 
Svante Adde och Malin Persson för en mandatperiod på ett år. Samtliga 
kandidater har givit sitt samtycke till omval.  
 
Alla övriga styrelsemedlemmar med undantag av Stig Gustavson anses vara 
oberoende av bolaget. Stig Gustavson var KCI Konecranes verkställande 
direktör och koncernchef fram till 17.6.2005. Ingen styrelsemedlem står i 
beroendeförhållande till någon betydande aktieägare i bolaget.  
 
Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns på KCI Konecranes 
webbsida, www.konecranes.com/investor. 
 
Lennart Simonsen fortsätter som styrelsen sekreterare.  
 
Styrelsens kompensation 
 
Nominerings- och kompensationskommittén föreslår följande årsarvoden till 
styrelsen: 65 000 euro till ordföranden, 40 000 till vice-ordföranden och 25 000 
euro till övriga medlemmar. Styrelsemedlemmarna får dessutom 1 000 euro i 
mötesarvode för varje kommittémöte de deltar i.  
 
Kommittéen föreslår att årsarvodet utbetalas kontant eller i form av aktier i KCI 
Konecranes som köps på börsen för detta ändamål.  
 
Enligt tidigare praxis föreslår kommittéen att styrelsemedlemmarnas reseutgifter 
ersätts mot kvittens.  
 
Ytterligare information lämnas av: 
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. +358-20 427 2011 
Pekka Lundmark, verkställande direktör, tel. +358-20 427 2000 
 
KCI Konecranes är en världsledande tillverkare och leverantör av lyftutrustningar och 
underhållsteknologi. Underhållstjänster tillhandahålls kranar av alla typer och fabrikat. 
Sortimentet täcker lätta kransystem, högkapacitetskranar till processindustrin och 
skeppsvarv, specialhamnkranar för hantering av containers och bulkmaterial samt även 
reach stackers och lyfttruckar. År 2004 omsatte koncernen 728 miljoner euro. Koncernen 
har 5900 anställda i 38 länder. KCI Konecranes är noterat på Helsingforsbörsen 
(symbol: KCI1V).  
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