AKTIEÄGARES FÖRSLAG
STYRELSEMEDLEMMAR

OM

TILLÄGGSARVODEN

TILL

KONECRANES

Aktieägarna i Konecranes Abp ("Konecranes") har genom bolagsstämmokallelsen
("Stämmokallelse") som offentliggjorts som ett börsmeddelande den 15 juli 2016 kallats till
extra bolagsstämma ("Bolagsstämma") den 15 september 2016.
Konecranes har idag mottagit ett föreslag från HTT KCR Holding Oy Ab, den största
aktieägaren i Konecranes, om att på Bolagsstämman i samband med beslutet om
styrelsemedlemmarnas arvoden besluta att de tilläggsarvoden av engångskaraktär, som
beskrivs nedan, ska betalas åt styrelsen, utöver styrelsens nominerings- och
kompensationskommittés förslag i punkt 7 i Stämmokallelsen. HTT KCR Holding Oy Ab tillhör
Hartwall Capital-koncernen. HTT KCR Holding Oy Ab benämns nedan "Hartwall Capital".
Hartwall Capital har motiverat sitt förslag med att den 15 månader långa intensiva perioden i
anknytning till förvärvet av verksamheten Material Handling & Port Solutions från Terex
Corporation ("Förvärvet") märkbart har belastat Konecranes styrelse. Styrelsens roll i
Förvärvet har varit mer framhävd än vad som förutsätts av normalt styrelsearbete, bland annat
med hänsyn till de förändringar som skett i Konecranes ledning under Förvärvet. Styrelsen har
mellan de ordinarie bolagsstämmorna år 2015 och 2016 sammanträtt 29 gånger, samt hittills
13 gånger efter den ordinarie bolagsstämman år 2016. Särskilt styrelsemedlemmarna som
ingått i den förhandlingsgrupp som arbetat med Förvärvet (Svante Adde, Stig Gustavson,
Bertel Langenskiöld och Christoph Vitzthum) har genom sina betydande arbetsinsatser
säkerställt Konecranes ställning som ledande krantillverkare och har därmed på ett avgörande
sätt skapat värde för aktieägarna. Ärendets betydelse understryks även av det faktum att
Konecranes styrelsearvoden generellt ligger på en låg nivå inom dess jämförelsegrupp och att
mötesarvode inte betalas åt styrelsemedlemmarna.
På basis av det ovan anförda har Hartwall Capital föreslagit att det exceptionella och för
bolaget värdefulla arbetet ska erkännas. Således föreslås att ett tilläggsarvode som är
oberoende av styrelsens nominerings- och kompensationskommittés förslag ska betalas åt
styrelsemedlemmarna enligt följande:
1. Mötesarvoden betalas åt alla styrelsemedlemmar för perioden från och med
Konecranes ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2016 till den tidpunkt då Förvärvet
slutförs (eller tidpunkten för nästa ordinarie bolagsstämma ifall Förvärvet inte har
slutförts innan dess). Mötesarvodet är 1 500 EUR per styrelsemedlem för varje
styrelsemöte som den ifrågavarande styrelsemedlemmen har deltagit i.
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2. Till medlemmarna i förhandlingsgruppen betalas följande engångsersättning, som står
i proportion till envars arbetsinsats:
a. 60 000 EUR till Stig Gustavson, Bertel Langenskiöld och Christoph Vitzthum; och
b. 30 000 EUR till Svante Adde.
Hartwall Capital har föreslagit att de intjänade mötesarvoden som ska betalas åt
styrelsemedlemmarna samt engångsersättningen ska betalas till de berättigade
styrelsemedlemmarna i kontanter. För tydlighetens skull konstateras att Hartwall Capital inte
har föreslagit att nominerings- och kompensationskommitténs föreslag att höja
styrelsemedlemmarnas årsarvoden i punkt 7 i Stämmokallelsen ska ändras, utan Hartwall
Capital stöder förslaget.
Styrelsens ordförande Christoph Vitzthum har meddelat att ifall Bolagsstämman godkänner
Hartwall Capitals förslag avstår han från engångsersättningen i punkt 2, eftersom han anser
att arbetsinsatsen utgör en del av styrelseordförandes uppgifter.
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