
  

   

  

   

   

 

    

 

 
 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 

hankkimisesta  

 

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

seuraavin ehdoin:  

 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 6 400 000 osaketta siten, että 

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 

000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 

2005−2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita on kokouskutsun päivänä 2 959 487 kappaletta. Yhtiö 

ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista 

yhtiön kaupparekisteriin merkityistä osakkeista.  

 

Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti  

1) joko kaikille A- ja B-sarjan osakkeiden omistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen 

päättämin ehdoin, hinta mukaan lukien, samassa suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on 

kyseisen sarjan osakkeita;  

2) tai siten, että  

- A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama 

kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. 

Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti 

yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan 

poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.  

 

- B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin 

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa 

voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja 

määräysten puitteissa. Osakkeiden hankinnan tulee perustua Cargotec Oyj:n osakkeen markkinahintaan 

julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja 

ohjeiden mukaisesti.  

 

Valtuutus sisältää siten oikeuden hankkia osakkeita osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti 

suunnatusti.  

 

Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 

markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa 

kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.  

 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden 

järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 

toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.  
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Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Siten 

osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.  

 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.  

 

Helsingissä 7.2.2012  

Cargotec Oyj  

Hallitus 

 


