Cargotecin varsinainen yhtiökokous 2021, yhtiön johdon vastaukset
osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin
Kysymys: Onko Cargotecilla bitcoinia tai muita kryptovaluuttoja taseessa?
Vastaus: Ei ole
Kysymys: Jos kuviteltu sähköautovalmistaja pyytäisi tarjouksen Cargotecin nostureista tai muista
palveluista mutta haluaisi suorittaa maksun osittain bitcoineina, niin menisikö kauppa ohi suun
kiinalaiselle tai norjalaiselle kilpailijalle, jolle maksuehdot olisivat ok?
Vastaus: Emme ole aikeissa käyttää bitcoinia maksuliikenteessä. Bitcoinin ja sen
johdannaisintrumenttien arvostukseen ja volatiliteettiin liittyy liian paljon epävarmuuksia ja
aiheuttaisi tuloslaskelmaan suurta volatiliteettia.
Kysymys: Norjalainen teollisuusyritys Aker, jonka kanssa Cargoteccikin on aikoinaan tehnyt
kauppaa, perusti 8.3.2021 kryptodivisioonan. Miten Cargotec on varautunut kryptovaluuttojen
mahdolliseen yleistymiseen vaihdannan välineenä ?
Vastaus: Emme ole aikeissa käyttää bitcoinia maksuliikenteessä. Bitcoinin ja sen
johdannaisintrumenttien arvostukseen ja volatiliteettiin liittyy liian paljon epävarmuuksia ja
aiheuttaisi tuloslaskelmaan suurta volatiliteettia.

Cargotec’s Annual General Meeting 2021, company’s management’s
answers to advance questions of the shareholders
Question: Does Cargotec have bitcoins or other crypto currencies in its balance sheet?
Answer: No
Question: If an EV (electric vehicle) manufacturer would request an offer for Cargotec cranes or
other solutions but wanted to pay partly in bitcoins, would you accept the payment terms or would
the order go to a Norwegian or Chinese competitor who would accept the payment terms?
Answer: We are not planning to use bitcoins in payment transactions. There is too much
uncertainty linked to the valuation and volatility of bitcoin and related derivatives that would cause
volatility in our income statement.
Question: On 8 March 2021, a Norwegian industrial company Aker formed a crypto division.
Cargotec has done business earlier with Aker - how has Cargotec prepared for potential increase
in the popularity of cryptocurrency payments?
Answer: We are not planning to use bitcoins in payment transactions. There is too much
uncertainty linked to the valuation and volatility of bitcoin and related derivatives that would cause
volatility in our income statement.

