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CARGOTEC OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2020 – VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET  

Valtakirja 

Cargotec Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään perjantaina 18.12.2020. Yhtiön osak-
keenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ää-
nestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon.  

Allekirjoittanut Cargotec Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa asianajaja Teresa Kauppilan Asi-
anajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämän yksin edustamaan osakkeen-
omistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Cargotec Oyj:n 
18.12.2020 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa alla kohdassa ”Äänestysohjeet” esi-
tettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänten lukumäärä määräytyy Euro-
clear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
8.12.2020 merkittyjen yhtiön osakkeiden perusteella. 

Tämä valtakirja täytettynä tulee toimittaa Cargotec Oyj:lle postitse osoitteeseen Cargotec Oyj, 
Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@cargotec.com siten, että 
se on perillä viimeistään tiistaina 15.12.2020 kello 16.00 mennessä. Tämän valtakirjan 
toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestämiseksi edellyttäen, että lo-
makkeesta ilmenevät pyydetyt tiedot. 

Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä 
tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita. 

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Tämän valtakirjan käyttäminen” ja ”Äänestys-
ohjeet” annettuihin ohjeisiin. 

Osakkeenomistajan tiedot 

Nimi 

 

 Henkilötunnus tai y-tunnus 

Sähköpostiosoite 

 

 Puhelinnumero 

Arvo-osuustilin numero 

 
   

Lomakkeen allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomista-
jan edustajan tiedot  

Nimi 

 

 Henkilötunnus 

Sähköpostiosoite 

 

 Puhelinnumero 

   

Päiväys ja allekirjoitus   

Paikka ja päivämäärä 

 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Tämän valtakirjan käyttäminen 
 

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua Cargotec Oyj:n yhtiökokoukseen, voivat valtuuttaa 
Valtuutetun tällä valtakirjalla, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti: 

- tulosta valtakirja ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetyt osakkeenomistajaa ja soveltuvin 
osin valtakirjan allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita valtakirja, 

- täytä äänestysohjeet jäljempänä kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyyn taulukkoon valitse-
malla haluttu vaihtoehto, 

- jos valtakirjan allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yh-
teisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa valtakirjan, liitä valtakirjaan tarvittavat asia-
kirjat sen osoittamiseksi, että edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esi-
merkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja 

- toimita valtakirja mahdollisine liitteineen Cargotec Oyj:lle postitse osoitteeseen Cargotec 
Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@cargotec.com 
siten, että se on perillä viimeistään tiistaina 15.12.2020 kello 16.00 mennessä. 

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty valtakirja voidaan jättää huomiotta. 

Jos osakkeenomistaja toimittaa useamman kuin yhden valtakirjan, niistä päiväykseltään vii-
meisin huomioidaan. Jos päiväys on sama, Cargotec Oyj:lle viimeisimpänä tullut huomioidaan. 

Äänestysohjeet 

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat: 

- alla annettavat äänestysohjeet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka 
sisältyvät yhtiökokouskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.cargotec.com, 

- jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole 
selkeä, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osak-
keina, 

- jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta 
huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina ja 

- jos asian kohdalta on valittu vaihtoehto ”Tyhjää”, osakkeenomistajan osakkeet otetaan huo-
mioon kokouksessa edustettuina osakkeina, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen vaikeut-
taen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista. 

Valtuutetun tulee Cargotec Oyj:n 18.12.2020 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea 
äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta): 

# Asia Puolesta 
(Kyllä) 

Vastaan 
(Ei) 

Tyhjää 

6 Cargotec Oyj:n ja Konecranes Oyj:n 
sulautumista koskeva päätös 

☐ ☐ 

 

☐ 

 


