Ohjeet ennakkoon äänestämistä varten
Cargotec Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 18.12.2020 klo 13.00 alkaen Cargotec Oyj:n
pääkonttorilla osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki. Yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään Cargotec
Oyj:n ja Konecranes Oyj:n sulautumisesta ja hyväksymään yhtiöiden hallitusten 1.10.2020 allekirjoittama
sulautumissuunnitelma.
Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan
oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa esitetyn
mukaisesti.
Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänet
on merkitty yhtiön osakasluetteloon eli jotka on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.12.2020. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen omistuksessa
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään.
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon joko itse
tai asiamiehen välityksellä
-

yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.cargotec.fi/yhtiokokous
postitse, jolloin yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
tulee toimittaa osoitteeseen Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki
sähköpostitse, jolloin yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat
tiedot tulee toimittaa osoitteeseen ir@cargotec.com

Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat valtuuttaa yhtiön tarjoaman
asiamiehen, jolloin osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiön internetsivuilla saatavilla olevaa
valtakirjalomaketta, joka tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@cargotec.com.
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.11.2020 kello 12 ja päättyvät 15.12.2020 kello 16, mihin
mennessä ilmoittautumisten ja ennakkoäänten tai mahdollisten valtakirjojen on oltava perillä.
Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan tunnistautuminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen
sekä arvo-osuustilin numeron avulla.
Osakkeenomistajat voivat muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana.
Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee
toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ir@cargotec.com tai kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL
61, 00501 Helsinki. Kysymysten on oltava perillä viimeistään 7.12.2020 kello 16. Osakkeenomistajien
kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään
10.12.2020.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden
nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 8.12.2020 edellyttäen, että hänet on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty yhtiön
osakasluetteloon 15.12.2020 kello 10 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee hyvissä
ajoin pyytää omaisuuden hoitajaltaan tarvittavat ohjeet ilmoittautumista ja ennakkoon äänestämistä varten.
Tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.
Lisätietoja ylimääräisestä yhtiökokouksesta löytyy 2.11.2020 julkaistusta yhtiökokouskutsusta.
--Instructions for advance voting
Cargotec Corporation’s extraordinary general meeting will be held at 1:00 p.m. on Friday, 18 December 2020
at Cargotec Corporation’s headquarters at Porkkalankatu 5, Helsinki, Finland. The meeting has been convened
to resolve on the merger of Cargotec Corporation and Konecranes Plc and to approve the merger plan approved
and signed by both companies’ Board of Directors on 1 October 2020.

Shareholders and their proxy representatives may participate in the general meeting and exercise shareholder
rights only by voting in advance and by asking questions in advance in accordance with the meeting notice.
Shareholders have a right to participate in the general meeting by virtue of such shares based on which they
have been registered in the Company’s shareholder register, i.e. which have been registered on their personal
Finnish book-entry accounts on the record date of the meeting, 8 December 2020. Changes in the holding of
shares that take place after the record date of the meeting have no effect on the right to participate or to vote
in the general meeting.
Shareholders, who have a Finnish book-entry account, may register in the meeting and vote in advance either
themselves or by using a proxy representative as follows:
-

on the company’s website at www.cargotec.com/EGM
by mail, in which case the advance voting form available on the company’s website or corresponding
information must be sent to the address Cargotec Corporation, EGM, PO Box 61, FI-00501 Helsinki,
Finland
by email, in which case the advance voting form available on the company’s website or corresponding
information must be sent to the address ir@cargotec.com

Additionally, shareholders who have a Finnish book-entry account, may authorise a proxy representative designated by the company, in which case the form of power of attorney available on the company’s website or
corresponding information must be sent either by mail to the address Cargotec Corporation, EGM, PO Box 61,
FI-00501 Helsinki, Finland or by email to the address ir@cargotec.com.
The registration and advance voting begin on 25 November 2020 at noon and end on 15 December 2020 at
4:00 p.m., by which time the registrations and advance votes as well as any possible powers of attorney must
have been received.
Authentication by the personal identity code or business ID, and the book-entry account number of the shareholder are required for voting in advance.
Shareholders can alter votes they have given during the advance voting period.
Shareholders are entitled to ask questions with respect to the matters to be considered at the general meeting.
Such questions must be delivered either by email to the address ir@cargotec.com or by mail to the address
Cargotec Oyj, EGM, PO Box 61, FI-00501 Helsinki, Finland no later than 4:00 p.m. on 7 December 2020, by
which time the questions must have been received. Such questions from shareholders and the company’s management’s answers to them will be available on the company’s website on 10 December 2020 at the latest.
Holders of nominee registered shares are entitled to participate in the general meeting by virtue of such shares
based on which they would be entitled to be registered in the company’s shareholder register on the record
date of the meeting, 8 December 2020 provided that they have been temporarily entered into the shareholder
register of the Company based on such shares by 10:00 a.m. on 15 December 2020. A holder of nomineeregistered shares is advised to request the necessary instructions regarding the registration and advance voting
from their custodian bank well in advance. Being entered into the temporary shareholder register constitutes
due registration for the general meeting.
For more details about the extraordinary general meeting, please refer to the Notice of Extraordinary General
Meeting 2020, published on 2 November 2020.
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