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Vid stamman var de aktieagare som framgax av bifogade rosdangd (Bilaga 1)
narvarande eller representerade.

Nalyarande var ocksa styrelsens ordforande Stig Gustavson samt styrelse
medlemmama Svante Adde, Tapani Jarvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopo
la, Malin Persson, Mikael Silvennoinen och Bertel Langenskiold; verkstal
lande ditektoren Pekka Lundmark; bolagets revisionssamfunds huvudansva
rige revisor Heikki Ilkka; samt representanter for bolagets hogsta ledning.

1§
OPPNANDE AV STAMMAN

Bolagets styrelseordforande Stig Gustavson oppnade stamman.

2§
KONSTITUERING AV STAMMAN

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

Ordforanden redogjorde for de forfaringssatt som galler vid behandlingen av aren
dena pa stammans foredragningslista.

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

Antecknades, att styrelsens och dess kommitteers forslag har publicerats i form av
borsmeddelande 30.1.2013 och 31.1.2013 och att forslagen i sin helhet har funnits till
paseende pa bolagets Intemetsidor fr.o.m. samma dag. Forslagen har i huvuddrag
ocksa ingatt i bolagsstammokallelsen som publicerats pa bolagets Intemetsidor
7.2.2013 och samma dag ocksa som borsmeddelande.

Ordforanden konstaterade att vissa aktieagare som ager forvaltarregistrerade aktier
hade tillstallt bolaget rostningsanvisningar fore bolagsstamman samt redogjorde for
de rostningsanvisningar som i forvag inlamnats av forvaltarregistrerade aktieagare,
vilka i sammandrag bifogades protokollet.

Teemu Pekki som representant for Nordea Bank Abp anmalde att han representerar
ett £1ertal f01Yaltarregistrerade aktieagare och att han hade tillstallt stammans ordfo
rande information gallande dessa aktieagares aktieinnehav och rostningsanvisningar.
Teemu Pekki anmalde att hans huvudman inte kraver omrostning under de punkter
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pa foredragningslistan dar aktieagare enligt rostningsanvisningarna motsatt sig be
slutsforslaget utan att vederborlig anteckning i protokollet ar tillracklig.

Ina Johanson-Nysten (Skandinaviska Enskilda Banken) och Leevi Saraneva (Svenska
Handelsbanken AB (publ)) anmalde pa motsvarande satt sina huvudmans rostnings
anvisningar och forslag till forfaringssatt.

Ordforanden konstaterade att bolagsstamman iakttar det foreslagna forfarandet och
att avslagsroster antecknas i protokollet under ifragavarande punkt. Ordforanden
konstaterade ytterligare att avslagsroster som har noterats i sammandragsforteckning
arna antecknas som avslagsroster under ifragavarande punkt i protokollet endast till
den del dessa representerar ett giltigt motforslag.

En sammandragsforteckning over de forvaltningsregistrerade aktieagarnas rostnings
anvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2).

3§
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCR OVERYAKARE AV ROSTRAKNINGEN

Stamman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare,

Stamman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till overvakare av rostrak
rungen.

4§
KONSTATERANDE AV STAMMANS LAGLIGRET

Antecknades, att stammokallelsen hade publicerats pa bolagets Internetsidor 7.2.2013
och samma dag ocksa som borsmeddelande. Dartill har meddelande om att kallelsen
publicerats pa bolagets Internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvud
stadsbladet 8.2.2013.

Konstaterades att bolagsstamman hade sammankallats i enlighet med bolagsordning
en och aktiebolagslagen och att den salunda var beslutfor.

Stammokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).

5§
KONSTATERANDE AV NARVARO YID STAMMAN OCR FASTSTALLANDE AV
ROSTLANGDEN

Forteckningen over narvaro vid stammans oppnande samt rosdangden framlades
(Bilaga 1), Antecknades, att 371 aktieagare var nll-varande personligen, genom legal
stillforetradare eller befullmaktigat ombud vid stammans oppnande och att dessa re
presenterade 28.040.883 aktier och roster.

Konstaterades att rosdangden uppdateras och faststills separat vid en eventuell rost
rung.
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6§
FRAMLAGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERATTELSE OCH REVI
SIONSBERATTELSE FOR AR 2012

Verkstallande direktaren Pekka Lundmark gay en aversikt over bolagets verksamhet
under det gangna rakenskapsaret och innevarande at.

Verkstallande direktaren presenterade bokslutet for rakenskapsperioden 1.1.2012
31.12.2012, vilket omfattade resultatrakningen, balansrakningen, finansieringsanaly
sen och notema till bokslutet, samt koncembokslutet och styrelsens verksamhetsbe
rittelse.

Antecknades, att bokslutshandlingama hade funnits tillgangliga pa bolagets Intemet
sidor fran 25.2.2013 och att de ar inkluderade ocksa i bolagets arsredovisning och
dartill var tillgangliga vid bolagsstamman.

Bokslutshandlingama bifogades protokollet rnilaga 4).

Revisionsberattelsen bifogades protokollet rnilaga 5).

7§
FASTSTALLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstimman faststallde bokslutet for rakenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012.

8§
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRAKNINGEN UT
VISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansrakningen per
31.12.2012 uppgick till 193.194.781,05 euro, av vilket 111.298.139,92 euro utgjordes
av rakenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade fareslagit for bolagsstamman att av moderbolagets
utdelningsbara medel utbetalas 1,05 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas
till aktieagare som pa dividendutbetalningens avstamningsdag 26.3.2013 ar anteckna
de i bolagets aktieagarfarteckning som fars av Euroclear Finland Ab. Dividenden ut
betalas 5.4.2013.

Styrelsens farslag bifogades protokollet rnilaga 6).

Bolagsstamman beslat i enlighet med styrelsens farslag att av moderbolagets utdel
ningsbara medel utdelas i dividend 1,05 euro per aktie till aktieagare som pa divi
dendutdelningens avstamningsdag 26.3.2013 ar antecknade i den aktieagarfarteckning
som fars av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 5.4.2013.
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9§
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FOR STYRELSELEDAMOTER OCH VERK
STALLANDE DIREKTOREN

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet giller samtliga personer som under ra
kenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012 verkat som styrelseledamoter eller verkstal
lande direktor.

Bolagsstamman beslot bevilja samtliga personer som under rakenskapsperioden
1.1.2012-31.12.2012 verkat som styrelseledamoter eller verkstallande direktor an
svarsfrihet for rakenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012.

Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster 22.510 avgivits mot
forslaget under denna punkt.

10 §
BESLUT OM STYRELSELEDAMOTERNAS ARVODEN

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitte hade foresla
git for bolagsstamman att till de styrelseledamoter som valjs for den mandatperiod
som utgar vid utgangen av 2014 ars ordinarie bolagsstamma betalas samma
arsarvoden som ar 2012 enligt foljande:

styrelseordforandes arsarvode 105 000 euro
vice ordforandes arsarvode 67000 euro
styrelseledamots arsarvode 42 000 euro.

Enligt forslaget anvands 50 procent av arsarvodena till att for styrelseledamoternas
rakning forvarva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas ocksa genom att, med stod av
bolagsstammans bemyndigande av styrelsen, overlata egna aktier som innehas av bo
laget. Skulle sadant forvarv av aktier inte vara mojligt pa grund av en av bolaget eller
styrelseledamot beroende orsak betalas hela arvodet kontant.

Enligt forslaget ar styrelseordforanden, viceordforanden och styrelseledamoterna yt
terligare berattigade till 1 500 euro i motesarvode for varje styrelsekommittemote de
deltar i. Revisionskommittens ordforande at dock berattigad till 3 000 euro i motes
arvode for varje revisionskommittemote han/hon deltar i.

Enligt forslaget at personer anstallda av bolaget inte berattigade till styrelsearvode.

Enligt forslaget ersatts resekostnader mot rakning.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag bifogades protokollet
@ilaga 7).

Bolagsstamman beslot att till de styrelseledamoter som valjs betala arvoden och
kostnadsersattning i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensationskom
mittes forslag.
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11§
BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMOTER

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitte hade foresla
git for bolagsstamman att antalet styrelseledamoter i bolaget faststalls till atta (8).

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag bifogades protokollet
@ilaga 8).

Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensations
kommittes forslag att antalet styrelseledamoter i bolaget faststalls till atta (8).

12 §
VAL AV STYRELSELEDAMOTER

Antecknades, att styrelsens nominerings- och kompensationskommitte hade foresla
git for bolagsstamman att till styrelseledamoter atervalja foljande personer for den
mandatperiod som utgar vid utgangen av foljande ordinarie bolagsstiimma:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Tapani Jiirvinen,
Matti Kavetvuo,
Nina Kopola,
Bertel Langenskiold,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommittes forslag har bifogats protokol
let @ilaga 8).

Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens nominerings- och kompensations
kommittes forslag att till styrelseledamoter valja foljande personer for den mandatpe
riod som utgar vid utgangen av foljande ordinarie bolagsstamma:

Svante Adde,
Stig Gustavson,
Tapani Jarvinen,
Matti Kavetvuo,
Nina Kopola,
Bertel Langenskiold,
Malin Persson, och
Mikael Silvennoinen.
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Antecknades, att styrelsens revisionskommitte hade foreslagit for bolagsstamman att
revisorns arvode betalas enligt revisorns skaliga faktura.

Styrelsens revisionskommittes forslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstamman beslot i enlighet med styrelsens revisionskommittes forslag att revi
sorns arvode betalas enligt revisorns skaliga faktura.

14 §
VALAVREVISOR

Antecknades, att revisorerna enligt bolagsordningen valjs till sin uppgift tillsvidare.

Antecknades, att styrelsens revisionskommitte hade foreslagit for bolagsstamman att
Ernst & Young Ab fortsatter som revisor.

Styrelsens revisionskommittes forslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

Bolagsstamman beslot, i enlighet med styrelsens revisionskommittes forslag, att
Ernst & Young Ab fortsatter som revisor. Stamman noterade att Ernst & Young Ab
hade meddelat att CGR Heikki Ilkka kommer att verka som huvudansvarig revisor.

15 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FORVARV
OCR/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade foreslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndi
gas att besluta om forvarv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i
enlighet med det till protokollet bifogade forslaget (Bilaga 11).

Bolagsstamman beslot bemyndiga styrelsen att besluta om forvarv och/eller motta
gande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens forslag.

Antecknades, att av de forvaltarregistrerade aktieagarnas roster 22.510 avgivits mot
forslaget under denna punkt.
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16 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION
SAMT OM EMISSION AV SARSKILDA RATTIGHETER SOM BERATTIGAR
TILLAKTIER

Antecknades, att styrelsen hade fareslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndi
gas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen
avsedda sarskilda rattigheter som berattigar till aktier i enlighet med det till protokol
let bifogade farslaget @i1aga 12).

Bolagsstamman beslat bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt om
emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda sirskilda rattigheter som berattigar
till aktier i enlighet med styrelsens farslag.

Antecknades, att av de farvaltarregistrerade aktieagarnas roster 277.564 avgivits mot
farslaget under denna punkt.

17 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM OVERLATELSE AV
BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade fareslagit for bolagsstamman att styrelsen bemyndi
gas att besluta om averlitelse av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokol
let bifogade farslaget @ilaga 13).

Bolagsstamman beslat bemyndiga styrelsen att besluta om averlatelse av bolagets
egna aktier i enlighet med styrelsens farslag.

Antecknades, att av de farvaltarregistrerade aktieagarnas roster 1.580.226 avgivits
mot farslaget under denna punkt.

18 §
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDER
LAGSFRI EMISSION

Antecknades, att styrelsen hade fareslagit for bolagsstimman att styrelsen bemyndi
gas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som kravs for att genomfara
aktiesparprogrammet, som bolagsstamman 2012 har beslutat infara i enlighet med
det till protokollet bifogade farslaget @ilaga 14).

Bolagsstamman beslat bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri ak
tieemission som kravs far att genomfara aktiesparprogrammet i enlighet med styrel
sens farslag.

19 §
AVSLUTANDE AV STAMMAN
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Antecknades, att samtliga bolagsstammans beslut hade fattats enhilligt om lite annat
angivits i protokollet.

Ordforanden konstaterade att samtliga arenden pi foredragningslistan hade behand
lats och att protokollet £inns till paseende pa bolagets Intemetsidor senast fran och
med 4.4.2013.

Ordforanden avslutade stamman kl. 11.45.

[Underskriftssidafl'!ier]
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In fidem:

Protokollet justerat och godkiint:

W/1794300/v4

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTAMMA

Jan-Anders Wik

Sirpa Poitsalo

9



PROTOKOLL
Nt. 1/2013

BILAGOR

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

W/1794300/v4

KONECRANES ABP
ORDINARIE BOLAGSSTAMMA

Rostlangd inkluderande fulhnakter

Sammandragsforteckning over rostningsvisningar

Bolagsstammokallelse

Bokslutshandlingama

Revisionsberattelsen

Styrelsens forslag till dividendutdelning

Konecranes nominerings-och kompensationskommittes forslag
till styrelseledamotemas kompensation

Konecranes nominerings- och kompensationskommittes forslag
till styrelsesammansattning

Forslag till revisoms arvode av styrelsens revisionskommitte

Forslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitte

Styrelsens forslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om
forvarv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna akti
er

Styrelsens forslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om
aktieemission samt om emission av sarskilda rattigheter som be
rattigar till aktier

Styrelsens forslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om
overIatelse av bolagets egna aktier

Styrelsens forslag om en riktad vederlagsfri emission for aktie
sparprogram
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YHTEENVETO AANESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 21.3.2013

SAMMANDRAGSFORTACKNING OVER ROSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 21.3.2013

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 21, 2013

Esityslistan kohta / Punkt i foredragningslista / Item on the agenda

7. 8. 9. 10.- - - - 11. 12.

FOR

AGAINST

ABSTAIN

TOTAL

13 976 520

o
o

13 976 520

13 976 520

o
o

13 976 520

13 954010

22510

o
13 976 520

13 954010

22510

o
13 976 520

13 97,6 520

o
o

13 976 520

13 347 772

603251

25497

13 976 520

Esityslistan kohta / Punkt i foredragningslista / Item on the agenda

13. 14. 15. 16. 17. 18.

FOR 13 464164 13 474 963 13 937 871 13 698 956 12396294 13 956 520

AGAINST 512356 501557 22510 277 564 1580226 0

ABSTAIN 0 0 16139 0 0 20000

TOTAL 13 976 520 13 976 520 13 976 520 13 976 520 13 976 520 13 976520
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