4.2.2009

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV
OPTIONSRÄTTER
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av
optionsrätter till nyckelpersoner vid Konecranes-koncernen enligt följande
villkor:
Det föreligger från bolagets synpunkt vägande ekonomiska skäl för
emissionen av optionsrätter eftersom optionsrätterna är avsedda att vara en
del av det program genom vilket bolagets nyckelpersoner incentiveras till
långsiktiga arbetsinsatser och knyts till bolaget, vilket är ämnat att öka
ägarvärdet.
Optionsrätter emitteras till ett antal om sammanlagt högst 2.250.000
stycken och de ges vederlagsfritt. Optionsrätterna berättigar till att teckna
sammanlagt högst 2.250.000 nya aktier i bolaget eller av bolaget innehavda
aktier. De aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätterna som nu
emitteras utgör, ifall nya aktier ges vid aktieteckningen, sammanlagt högst
3,5 % av bolagets aktier och röster efter en eventuell aktieteckning.
Teckningspriset för de aktier som tecknas på basis av optionsrätterna
grundar sig på Konecranes Abp:s gängse marknadsvärde i NASDAQ OMX
Helsinki Oy under april månad 2009, april månad 2010 och april månad
2011. Teckningspriset för aktierna skall i sin helhet avsättas till fonden för
inbetalt fritt eget kapital.
Teckningstiden för aktier som tecknas med optionsrätt 2009A är 1.4.2012–
30.4.2014, med optionsrätt 2009B 1.4.2013–30.4.2015 och med
optionsrätt 2009C 1.4.2014–30.4.2016.
Styrelsen fattar beslut om utdelningen av optionsrätter under det andra
kvartalet år 2009, 2010 och 2011.
Hyvinge, 4.2.2009
Styrelsen
BILAGA
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BILAGA
KONECRANES ABP:S OPTIONSRÄTTER 2009
Konecranes Abp:s styrelse (styrelsen) har fattat beslut om att för Konecranes Abp:s
(bolaget) ordinarie bolagsstämma som hålls 12.3.2009 föreslå emission av
optionsrätter till nyckelpersoner vid bolaget och dess dotterbolag (koncernen) enligt
följande villkor:
I VILLKOREN FÖR OPTIONSRÄTTERNA
1. Antalet optionsrätter
Optionsrätter emitteras till ett antal om sammanlagt högst 2.250.000 stycken,
vilka berättigar till att teckna sammanlagt högst 2.250.000 nya aktier i bolaget
eller av bolaget innehavda aktier (aktie). Styrelsen fattar beslut om huruvida
tecknaren skall tilldelas nya eller av bolaget innehavda aktier.
2. Optionsrätterna
Av optionsrätterna skall 750.000 stycken märkas med beteckningen 2009A,
750.000 stycken med beteckningen 2009B och 750.000 stycken med
beteckningen 2009C.
Bolaget sänder ett skriftligt meddelande till optionsmottagarna gällande utfärdandet
av optionsrätterna. Optionsrätterna utges då optionsmottagaren har tillställt bolaget
sitt godkännande av styrelsens anbud.
Genom att returnera anmälan till bolaget befullmäktigar optionsmottagaren bolaget
eller av bolaget förordnad att anteckna optionsrätterna på det värdeandelskonto
som optionsmottagaren angivit i sin anmälan, i det fall att styrelsen fattar beslut
om att överföra optionsrätterna till det värdeandelssystem som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab:s (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab) (VPC).
Optionsmottagaren skall ombesörja att han eller hon innehar ett giltigt
värdeandelskonto vid ett av VPC godkänt kontoförande institut senast på den dag
då optionsmottagaren returnerar ovannämnda anmälan till bolaget.
3. Riktande av optionsrätter
Optionsrätterna ges vederlagsfritt till nyckelpersoner i koncernen. Det föreligger från
bolagets synpunkt vägande ekonomiska skäl för emissionen av optionsrätter
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eftersom optionsrätterna är avsedda att vara en del av det program genom vilket
bolagets nyckelpersoner incentiveras och knyts till bolaget.

4. Allokering av optionsrätter
Styrelsen fattar beslut om allokering av optionsrätterna till nyckelpersoner som är
anställda vid koncernen eller som rekryteras till den. Styrelsen fattar också beslut
om allokering av optionsrätter som senare returnerats till bolaget.
Optionsrätterna utgör inte en del av optionsmottagarens arbets- eller tjänsteavtal
och de anses inte utgöra lön eller naturaförmån. Optionsmottagaren har inte rätt att
på basis av de erhållna optionsrätterna erhålla ersättning under arbets- eller
tjänsteförhållandet eller därefter. Optionsmottagaren är själv ansvarig för alla
skatter och skattemässiga påföljder som hänför sig till mottagande eller
användning av optionsrätterna.
5. Överlåtelse och förlust av optionsrätter
Bolaget förvarar optionsrätterna för optionsrättsinnehavarens räkning till dess tiden
för aktieteckningen börjar. Optionsrätterna kan fritt överlåtas eller pantsättas då
aktieteckningstiden för deras del har börjat. Styrelsen kan dock ge tillstånd till
överlåtelse
eller
pantsättning
av
optionsrätter
redan
tidigare.
Optionsrättsinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela bolaget om
han/hon överlåter eller pantsätter sina optionsrätter.
Ifall optionsrättsinnehavarens arbets- eller tjänsteförhållande vid koncernen
tillhörande bolag skulle upphöra av någon annan orsak än optionsrättsinnehavarens
död eller lagstadgade pensionering eller pensionering enligt arbets- eller
tjänstesavtal, skall sådana optionsrätter för vilka den i punkt II.2. nämnda
aktieteckningstiden inte ännu inletts den dag arbets- eller tjänsteförhållandet
upphör, förfalla och utan dröjsmål vederlagsfritt övergå till bolaget eller till av
bolaget
förordnad.
På
motsvarande
sätt
skall
man
förfara
om
optionsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter på basis av arbets- eller
tjänsteförhållandet övergår till en ny ägare eller innehavare i samband med
arbetsgivarens affärsöverlåtelse. Styrelsen kan dock i dessa fall besluta att
optionsrättsinnehavaren får behålla optionsrätterna eller en del av dem.
Styrelsen kan besluta att optionsrätterna överförs till värdeandelsystemet. Ifall
optionsrätterna överförts till värdeandelssystemet, har bolaget rätt att ansöka om
att få alla förfallna optionsrätter överförda från optionsrättsinnehavarens
värdeandelskonto till ett av bolaget anvisat värdeandelskonto utan
optionsrättsinnehavarens samtycke. Därtill äger bolaget rätt att registrera
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begränsningar i överlåtbarheten eller övriga begränsningar gällande optionsrätterna
på optionsrättsinnehavarens värdeandelskonto utan dennas samtycke.
Vid händelse av optionsrättsinnehavarens dödsfall överförs optionsrätterna till
dennes rättsinnehavare som kan utnyttja optionsrätterna i enlighet med dessa
villkor. Den avlidne optionsrättsinnehavarens rättsinnehavare skall då
optionsrätterna utnyttjas eller då bolaget annars kräver det, tillställa bolaget en
utredning över rätten till optionsrätterna. Bolaget kan vägra att godkänna en
aktieteckning som sker på basis av optionsrätterna innan bolaget har erhållit
tillräcklig utredning om rättsinnehavarnas ställning.
II VILLKOREN FÖR AKTIETECKNING
1. Rätt att teckna aktier
Envar optionsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget eller av bolaget
innehavd aktie. Teckningspriset för aktierna skall avsättas i sin helhet till fonden för
inbetalt fritt eget kapital.
2. Teckning och betalning av aktier
Teckningstiden för aktierna är vad gäller:
-

optionsrätt 2009A 1.4.2012—30.4.2014
optionsrätt 2009B 1.4.2013—30.4.2015
optionsrätt 2009C 1.4.2014—30.4.2016.

Ifall den sista dagen av aktieteckningstiden inte är en bankdag, kan aktier tecknas
även på den påföljande dag som är en bankdag som följer efter den sista
teckningsdagen.
Teckningen av aktier sker på bolagets huvudkontor eller eventuellt på annan senare
angiven plats och på senarebestämt sätt. Aktierna skall då de tecknas betalas till
ett av bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen fattar beslut om alla åtgärder som
hänför sig till aktieteckningen.
3. Teckningspriset för aktierna
Teckningspriset för aktierna är vad gäller:
- optionsrätterna 2009A aktiens enligt handelsvolymen vägda medelkurs
på NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.4.–30.4.2009
- optionsrätterna 2009B aktiens enligt handelsvolymen vägda medelkurs
på NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.4.–30.4.2010
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-

optionsrätterna 2009C aktiens enligt handelsvolymen vägda medelkurs
på NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.4.–30.4.2011.

Ifall den dag då dividenden särskiljs från aktien (ex dagen) infaller under
bestämningsperioden för teckningspriset, skall ifrågavarande dividend från och med
denna dag läggas till anskaffningspriset då man beräknar aktiens enligt
handelsvolymen vägda medelkurs. På motsvarande sätt går man till väga om
bolaget betalar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet eller
betalar ut aktiekapital till aktieägare.
Teckningspriset för aktien som tecknas på basis av optionsrätten kan sjunka i de
specialfall som nämns i punkt 7. Aktiens teckningspris är ändå alltid minst 0,01
euro.
4. Registrering av aktier
Tecknade och till fullo betalda aktier antecknas på tecknarens värdeandelskonto.
5. Aktieägarrättigheter
Aktiernas rätt till dividend och andra aktieägarrättigheter uppstår då de nya aktierna
registrerats i handelsregistret.
Vid överlåtelse till aktietecknaren av egna aktier som innehas av bolaget överförs
rätten till dividend och andra aktieägarrättigheter då aktierna har tecknats och
betalats.
6. Aktieemissioner,
aktieteckningen

optionsrätter

eller

andra

särskilda

rättigheter

före

Ifall bolaget före aktieteckningen fattar beslut om aktieemission eller emission av
nya optionsrätter eller andra särskilda rättigheter, skall optionsrättsinnehavaren ha
samma rätt som aktieägaren eller en därmed jämförbar rätt. Styrelsen fattar beslut
om det sätt på vilket detta förverkligas, i samband med vilket antalet teckningsbara
aktier eller teckningspriset eller båda justeras. En emission till koncernens
personal av aktier eller optionsrätter eller andra särskilda rättigheter vilka avses i
kapitel 10 i aktiebolagslagen skall i inget fall föranleda en ändring av villkoren för
dessa optionsrätter.
7. Rättigheter i vissa specialfall
Skulle bolaget betala ut dividend eller medel från en fond som hänförs till det fria
egna kapitalet, sänks teckningspriset för den aktie som tecknas på basis av
optionsrätten, med beloppet av den dividend eller det utdelningsbara fria egna
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kapital, som bestäms efter början av teckningsprisets bestämningsperiod och före
aktieteckningen,
på
avstämningsdagen
för
dividendutbetalningen
eller
kapitalåterbäringen.
Skulle bolaget nedsätta sitt aktiekapital genom att betala ut aktiekapital till
aktieägarna, sänks teckningspriset för den aktie som tecknas på basis av
optionsrätten, med beloppet av det utdelningsbara aktiekapital som bestäms efter
början av teckningsprisets bestämningsperiod och före aktieteckningen, på
avstämningsdagen för återbäringen av aktiekapitalet.
Skulle
bolaget
före
aktieteckningen
försättas
i
likvidation,
skall
optionsrättsinnehavaren beredas tillfälle att använda sin teckningsrätt inom en av
styrelsen utsatt tidsperiod. Ifall bolaget avförs ur registret före aktieteckningen har
optionsrättsinnehavaren samma rätt som aktieägare eller en därmed jämförbar rätt.
Ifall bolaget fattar beslut om att som överlåtande bolag fusioneras med ett annat
bolag eller att fusioneras i bolag som bildas genom kombinationsfusion eller om
bolaget fattar beslut om delning i sin helhet, skall optionsrättsinnehavaren ges rätt
att teckna aktierna med sina optionsrätter inom en av styrelsen utsatt tidsperiod
före
fusionen
eller
delningen.
Alternativt
kan
styrelsen
erbjuda
optionsrättsinnehavaren rätt att byta ut optionsrätterna mot av det andra bolaget
emitterade optionsrätter i enlighet med villkoren för fusion- eller delningsplanen
eller i enlighet med av styrelsen i övrigt bestämt förfarande, eller en rätt att sälja
optionsrätten innan fusionen eller delningen. Därefter existerar inte någon
teckningsrätt eller konversionsrätt. Samma förfarande gäller även fusionering eller
delning över gränser eller i en situation då bolaget registreras som ett europabolag
(Societas Europae) i en annan EES-medlemsstat eller ifall bolaget flyttar hemorten
från Finland till en annan medlemsstat. Styrelsen fattar beslut om hur en möjlig
partiell delning påverkar optionsrätterna. Optionsrättsinnehavarna har inte i
ovannämnda situationer rätt att kräva att bolaget löser in optionsrätterna till
gängse pris.
Förvärvande eller inlösen av bolagets egna aktier eller anskaffande av optionsrätter
eller andra särskilda rättigheter påverkar inte optionsrättsinnehavarens ställning. I
fall bolaget dock fattar beslut om att förvärva eller inlösa bolagets egna aktier av
alla aktieägare, skall ett jämförbart anbud ges till optionsrättsinnehavaren.
Ifall någon offentligt gör ett bud på att förvärva alla emitterade aktier samt
optionsrätter och andra särskilda rättigheter i bolaget, eller ifall det på basis av
bolagets bolagsordning eller värdepappersmarknadslagen för någon aktieägare
uppstår skyldighet att ge ett köpeanbud gällande de övriga aktieägarnas innehav av
aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter i bolaget, eller ifall det för
någon aktieägare uppstår rätt och förpliktelse att enligt aktiebolagslagen inlösa
övriga aktieägares aktier i bolaget, kan optionsrättsinnehavaren utan hinder av vad
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som sagts i punkt I.5 överlåta alla sina optionsrätter till den som givit
köpeanbudet, till den som är skyldig att inlösa aktierna eller till den som är
berättigad till inlösning. Ifall det för någon aktieägare uppstår en i aktiebolagslagen
avsedd rätt att inlösa bolagets aktier som innehas av andra aktieägare, har
optionsrättsinnehavaren en skyldighet som motsvarar aktieägarens att överlåta alla
sina optionsrätter till den aktieägare som utnyttjar sin inlösningsrätt. Styrelsen kan
i samtliga fall som behandlats i detta stycke ge optionsrättsinnehavaren tillfälle att
utnyttja sin teckningsrätt under en av styrelsen utsatt tidsfrist, efter utgången av
vilken det inte längre föreligger någon teckningsrätt.
III ÖVRIGT
På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister som hänför sig till optionsrätterna
avgörs
genom
skiljemannaförfarande
i
enlighet
med
reglerna
för
Centralhandelskammarens skiljenämnd.
Styrelsen kan besluta om sådana tekniska ändringar av villkoren som föranleds av
överförandet av optionsrätterna till värdeandelssystemet, samt om sådana
ändringar och sådan specificering av dessa villkor, som inte kan anses väsentliga.
Styrelsen fattar beslut om övriga omständigheter i anslutning till optionsrätterna
och kan ge anvisningar som är bindande för optionsrättsinnehavaren.
Ifall optionsrättsinnehavaren bryter mot dessa villkor, mot bestämmelser givna av
bolaget på basis av dessa villkor, mot gällande lag eller mot myndigheternas
direktiv har bolaget rätt att vederlagsfritt frånta honom/henne sådana optionsrätter
som inte har överlåtits eller på basis av vilka aktieteckning inte skett.
Bolaget kan upprätthålla förteckning över optionsrättsinnehavare, i vilken
antecknas optionsrättsinnehavarens personuppgifter, antalet optionsrätter per
optionsslag, optionsrättsinnehavarens adress och elektroniska postadress samt
numret på optionsrättsinnehavarens värdeandelskonto. Optionsrättsinnehavaren
skall utan dröjsmål informera bolaget om ändringar i dessa uppgifter. Bolaget har
rätt att förmedla all information gällande optionsrätter till optionsrättsinnehavaren
genom e-post.
Dessa optionsvillkor har uppgjorts på svenska, finska och engelska. Vid eventuella
avvikelser mellan de olika språkversionerna av dessa villkor, skall de
svenskspråkiga villkoren följas.
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