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Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain 
arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä 
säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Glastonin aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäetuoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle 
Yhdysvalloissa.

Tämä materiaali sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden 
odotuksista. Tässä materiaalissa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo” 
ja "voisi", sekä muut Glastoniin, Bystronic glassiin ja järjestelyyn liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat 
lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän materiaalin kohdissa, kuten kohdissa, 
jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat 
liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, 
ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua 
virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei tule luottaa 
tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa 
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Glaston tai mikään 
sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia 
mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin vastaamaan tämän materiaalin päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

Tämä materiaali sisältää Glastonin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Glastonin ja Bystronic glassin
liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat järjestelystä ja Glastonin ja 
Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja 
liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille 
merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja Glastonin ja Bystronic 
glassin liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä materiaalissa 
esitetyistä arvioista.
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1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä 
siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen 
suhteessa

Bystronic glass –yrityskaupan esittely

7. Yrityskaupan edellyttämät päätökset hallitukselle annettavista osakeantivaltuutuksista

8. Kokouksen päättäminen

Käsiteltävät asiat
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1. Kokouksen avaaminen
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2. Kokouksen järjestäytyminen
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3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 
valitseminen
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4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
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5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon 
vahvistaminen
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6. Hallituksen ehdotus osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n 
mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen 
liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin 
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa
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Osakkeiden yhdistäminen (1:5)
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Tavoite ▪ Kiinnostuksen lisääminen yhtiön osaketta kohtaan, osakekaupankäynnin edellytysten 
parantaminen ja mahdollisen varojenjaon joustavuuden lisääminen

Rakenne
▪ Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä lunastamalla vastikkeetta 

osakkeenomistajan arvo-osuustilillä oleva Glastonin osakemäärä kerrottuna 4/5:llä

▪ Jokaista viittä osaketta kohden lunastetaan neljä osaketta

Määrittely ▪ Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan ao-tilikohtaisesti

Pyöristys

▪ Murto-osien välttämiseksi osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä 
pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen

▪ Mikäli arvo-osuustilillä on vähemmän kuin viisi osaketta, osakkeenomistajalta 
lunastetaan kaikki tällaisella arvo-osuustilillä olevat Glastonin osakkeet

▪ Pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osat maksetaan kyseisille 
osakkeenomistajille rahana

Aikatauluarvio
▪ Osakkeiden yhdistämispäivä on 28.2.2019

▪ Kaupankäynti uudella osakkeiden kokonaismäärällä alkaa arviolta 1.3.2019

Mitätöinti ▪ Lunastetut osakkeet mitätöidään pl. murto-osat, jotka yhdistetään ja myydään 
(myynnistä saadut varat tilitetään osakkeenomistajalle) 
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193.633.135

Osakkeiden yhdistäminen (1:5)
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Osakkeiden lkm 
yhdistämisen 

jälkeen

38.726.627
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Bystronic glass -yrityskaupan esittely
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Bystronic glass -yrityskauppa
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Ostaja ▪ Glaston Oyj Abp (“Glaston”)

Myyjä ▪ Conzzeta AG ja Conzzeta Holding Deutschland AG

Kohde ▪ Bystronic Maschinen AG (Sveitsi) ja Bystronic Lenhardt GmbH (Saksa) tytäryhtiöineen

Kohteen yritysarvo ▪ 68 MEUR

Aikatauluarvio

▪ Yrityskaupan odotetaan toteutuvan 1. vuosineljänneksen 2019 loppuun mennessä

▪ Ehdollinen ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämille tarvittaville 
osakeantivaltuutuksille, viranomaislupien saamiselle sekä eräille muille tavanomaisille 
ehdoille

▪ Merkintäetuoikeusannin odotetaan alkavan 2. vuosineljänneksellä 2019

▪ Suunnatun osakeannin odotetaan toteutuvan yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä 
maalis–huhtikuussa 2019
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Glaston vahvistaa asemaansa yhtenä 
lasinjalostusteknologiamarkkinoiden johtavista 
toimijoista

Yrityskaupan myötä tuotanto tehokkaampaa, laadukkaampaa ja turvallisempaa, 
vastaten lisääntyneeseen palvelukeskeisyyteen

1

Toisiaan hyvin täydentävät, yhdistetyt tuoteportfoliot mahdollistavat siirtymisen 
kohti kattavaa lasinjalostusteknologioiden tarjontaa arkkitehtuuri ja 
ajoneuvoteollisuuden markkinoilla

2

Yritysten yhdistymisen myötä selkeitä etuja yhtiön sidosryhmille

3

Houkuttelevat myynti- ja kustannussynergiat
5

Skaalaetua yrityskaupasta ja ainutlaatuisen alustan luominen toimialan 
konsolidaatiolle

6

Tukee Glastonin siirtymistä kohti kokonaan automatisoituja tuotantolinjoja ja 
vahvistaa sen asemaa älylasin sekä muiden integroitujen linjaratkaisujen 
osalta

4
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▪ Sveitsiläis-saksalainen Bystronic glass tarjoaa 
korkeatasoisia koneita, järjestelmiä ja palveluita 
lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti

▪ Yhtiön tuotteita ja palveluita myydään 
arkkitehtuuri-, ajoneuvo- ja näyttömarkkinoille

▪ Tuotantoa Saksassa (Neuhausen), Sveitsissä 
(Bützberg) ja Kiinassa (Shanghai) 

▪ Yhtiöllä on lisäksi omia myynti- ja huoltopisteitä 
USA:ssa (Denverissä), Iso-Britanniassa 
(Birmingham), Venäjällä (Moskovassa) ja 
Singaporessa

▪ Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 119,3 milj. 
Sveitsin frangia (107,3 milj. euroa) ja
vertailukelpoinen liikevoitto 6,3 milj. Sveitsin
frangia (5,7 milj. euroa)

Glaston haluaa johtaa markkinakonsolidaatiota
Skaalaetua yrityskaupasta

15

37

25

38

Myynti segmenteittäin, %

Arkkitehtuuri Automotive & näytöt Huolto
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Tuotanto ja myyntiverkosto

Tuotanto

Myynti- & Huoltopisteet
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▪ Glaston on allekirjoittanut sopimuksen Bystronic glassin
ostamiseksi 68 miljoonan euron yritysarvolla

▪ Yrityskauppa tukee Glastonin tavoitetta vahvistaa edelleen 
asemaansa lasinjalostuksen arvoketjussa, lisäten Glastonin 
tarjontaa eristyslaseihin arkkitehtuurimarkkinoilla sekä 
esikäsittelytarjontaa ajoneuvoteollisuuden markkinoilla

▪ Glastonille muodostuu ainutlaatuinen ja lisäarvoa tuottava 
tarjonta, joka hyödyttää asiakkaita 

▪ Yrityskauppa antaa erinomaiset mahdollisuudet uusien laitteiden 
ristiinmyynnille, palvelujen tarjoamiselle suoraan yhdeltä 
toimittajalta sekä integroitujen tuotantolinjojen kehittämiselle 

▪ Glaston Oyj Abp:n ja Bystronic glassin havainnollistava yhdistetty 
liikevaihto oli 217 miljoonaa euroa vuonna 2017  

▪ Yrityskaupan myötä Glaston Oyj Abp:n kokoluokka kasvaa 
merkittävästi, ja se tarjoaa myös alustan kasvulle ja 
konsolidaation jatkumiselle

Seuraava askel Glastonin strategiassa

Restated
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Merkittävimmät hyödyt

▪ Toisiaan hyvin täydentävät, yhdistetyt 
tuoteportfoliot mahdollistavat siirtymisen kohti 
kattavaa lasinjalostusteknologioiden tarjontaa 
arkkitehtuuri- ja ajoneuvoteollisuuden 
markkinoilla

▪ Palvelutarjonnan yhdistämisellä saavutetaan 
asiakkaiden kannalta hyviä etuja, ja se tarjoaa 
pohjan proaktiivisen ja ennakointiin pohjautuvan 
ylläpidon ja optimoitujen palvelujen 
jatkokehitykselle tulevaisuudessa kattaen koko 
jalostusketjun

▪ Tukee Glastonin siirtymistä kohti kokonaan 
automatisoituja tuotantolinjoja ja vahvistaa asemaa 
älylasin sekä muiden integroitujen linjaratkaisujen 
osalta mahdollistaen korkeammat kokonaiskatteet 
toimitusten osalta

Yrityskauppa joka muuttaa markkinoita
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Glaston ja Bystronic glass kattavat yhdessä
lasinjalostusketjun kriittisimmät vaiheet

• Yhdistetty karkaisu- ja 
eristyslasikoneiden tarjonta on 
uniikki markkinoilla ja 
ensimmäinen askel kohti täysin
integroituja tuotantolinjoja

• Uniikki, laajennettu tarjontaa
tarjoaa mahdollisuuden
kiihdyttää huollon kasvua

• Bystronic glassin
arkkitehtuurisegmentin osuus
myynnistä 37% (uuslaitemyynti)

Puhdis-
tus

Esikäsittely

Lastaus

Lämpö-
käsittely

Yhdistetty tarjonta lasin jalostukseen – Arkkitehtuuri

Leikkuu Välilista
Kehys-

tys
Jalostus

Kokoon-
pano

Kaasu-
täyttö

Raaka-
lasi

Huolto-
ja

varaosa
palvelut

Glastonilla ja Bystronic glassilla toisiaan täydentävä tarjoama arkkitehtuurisegmentissä

Karkaisu Lami-
nointi

Hionta ja
poraus

Eristys

Tiivistys

Partnerin 
kanssa

Partnerin 
kanssa
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Yritysosto on ensimmäinen askel kohti
arkkitehtuurilasin integroitua tuotantolinjaa

1. Lastausjärjestelmä -
Partner

2. Leikkuulinja
- Partner

3. Lajittelu & 
puskurointi - Partner

4. Reunahionta

N/a, 3rd party

5. Jyrsintä & Poraus

N/a, 3rd party

6. Puhdistus

1. 2.

3.

3.

3.
4.

5.

6.

11.

10. Eristyslasilinja 10.

9. 7.

8.

7. Karkaisu

8. Laminointi

11. Tulostus

N/a, 3rd party

Ei-
ydinliiketoimintaa

9. Klaavaus

N/a, 3rd party
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Ei-
ydinliiketoimintaa
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Strateginen sopivuus ajoneuvo- ja näyttöteknologiassa

▪ Glastonilla ja Bystronic 
glassilla toisiaan täydentävä
tarjonta ajoneuvosegmentissä

▪ Tarjonnassa ei
päällekkäisyyksiä

▪ Huolto- ja varaosapalvelut
voidaan tarjota suurelta osin
in-house

▪ Bystronic glassin asema
ajoneuvosegmentissä on 
Glastonia vahvempi

▪ Bystronic glassin ajoneuvo-
segmentin osuus on 25% 
(uuslaitemyynti)

Esikäsittely

Lastaus

Lämpö-
käsittely

Yhdistetty tarjonta lasin jalostukseen – Ajoneuvosegmentti

Leikkuu Puhdis-
tus

Pinnoi-
tus

Lami-
nointi

Käsittely
Raaka-

lasi

Glastonilla ja Bystronic glassilla toisiaan täydentävä tarjoama ajoneuvosegmentissä

Glaston and Bystronic glass voivat palvella esikäsittelyssä ja tiettyyn
rajaan asti lämpökäsittelyssä

Taivutus Taivutus
&

karkaisu

Hionta ja
poraus

Jalostus

Rajoitettu
tarjonta

Rajoitettu
tarjonta

Rajoitettu
tarjonta

Huolto-
ja

varaosa
palvelut
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Kumppanuus asiakkaan kanssa
digitalisaation kautta koko matkan
ajan
• Ennakoiva huolto
• Ennakoiva varaosien tilaus
• Reaaliaikainen tuki

Bystronic glass
Services ja varaosat – merkittävä tulonlähde  (38% myynnistä)

Huolto

Data-to-information 
Lähestyminen kasvun ajurina

Varaosat

Software
Human-Machine käyttöliittymä kunto- ja vikadiagnostiikkaan
Huolto
Räätälöidyt ylläpitopaketit erityistarpeisiin
Koulutuskeskus
Oma koulutuskeskus henkilöstölle koneiden operointiin, 
huoltoon, korjaukseen ja ohjelmointiin

”Razor-to-razor”
• Yksinoikeulla valmistettujen

varaosien tarjonta
• Suora, räätälöity

nettiliittymä 24/7

Nykyisen konekannan hyödyntäminen
• Kattava palvelutarjonta erottaa 

muista 
• Jatkuvan kannattavan kassavirran 

lähde
• Asennuskanta tukee varaosien ja 

huollon tulevaisuuden aktiviteettia
• Oman asennuskannan lisäksi 

kolmannen osapuolen huollot 
aloitettu 

• Kasvun mahdollisuuksia lisäksi 
uusien, digitalisaatioon ja asiakkaan 
dataan perustuvien palvelujen 
kehittämisen myötä. 
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Yhtiön koko kasvaa merkittävästi

Bystronic glassia koskevat luvut on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin EUR/CHF -vaihtokurssin keskiarvoja 1-12/2018, 1-12/2017 ja 1-12/2016. Yhdistellyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta olettaen, että liiketoiminnot olisivat kuuluneet samaan yhtiöön viimeisimmän tilikauden alusta lähtien. Yhdistellyt 
taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä tule pitää pro forma -taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole otettu huomioon laatimisperiaatteiden välisiä eroja eikä kauppahinta-allokaation vaikutuksia. 
Glastonin taloudelliset tiedot on raportoitu IFRS:n mukaisesti ja Bystronic glassin taloudelliset tiedot, jotka koostuvat Conzzeta AG:n vuoden 2017 tilinpäätökseen sisältyvistä Bystronic glassin segmenttitiedoista tilikausilta 2017 
ja 2016, on laadittu sveitsiläisen GAAP FER:n mukaisesti. Bystronic glassin vuoden 2018 liikevaihto on Conzzeta AG:n 6.2.2019 julkaistusta tiedotteesta ”Interim information as of the end of Q4 2018”.
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115.4
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Bystronic glass Glaston B+G

Conzzeta AG julkaisee 
vuoden 2018 

tilinpäätöksen, sisältäen 
Bystronic glass -

liiketoimintayksikön 
liikevoiton, 20.3.2019. 
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Bystronicin yritysarvo 68 milj. euroa
Glastonin markkina-arvo ~80 milj. euroa

2017
MEUR

2017
CHFm

2016
MEUR

2016
CHFm

Liikevaihto 107,3   119,3   98,1   106,9   

Liikevoitto 5,7   6,3   0,9   1,0   

Liikevoitto % 5,3% 0,9%

Vertailukelpoinen liikevoitto* 5,7   6,3   4,2   4,6   

Vertailukelpoinen liikevoitto % 5,3% 4,3%

Liiketoiminnan nettovarat** 20,8 23,1 17,7 19,3

2017
MEUR

(oikaistu)

2016
MEUR

Liikevaihto 109,7 107,1

Liikevoitto 4,6 2,3

Liikevoitto % 4,2% 2,1%

Vertailukelpoinen liikevoitto* 5,0 2,8

Vertailukelpoinen liikevoitto % 4,6% 2,6%

Glastonin ja Bystronic 
glassin yhdistetty 
vuoden 2017 liikevaihto 
217 milj. euroa.

Yhdistellyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt 
taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön 
liikevaihdosta olettaen, että liiketoiminnot olisivat 
kuuluneet samaan yhtiöön viimeisimmän tilikauden 
alusta lähtien. Yhdistellyt taloudelliset tiedot 
perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä 
tule pitää pro forma -taloudellisina tietoina, sillä 
niissä ei ole otettu huomioon laatimisperiaatteiden 
välisiä eroja eikä kauppahinta-allokaation 
vaikutuksia.

(Swiss GAAP FER)

(IFRS)

Bystronic glassin tilikauden 2016 luvut ovat Conzzeta AG:n vuoden 2017 tilinpäätökseen sisältyvien Bystronic glassin segmenttitietojen vertailutiedot tilikaudelle 2016.
*Bystronic glassin liikevoitto 2016 sisältää 3,6 miljoonaa Sveitsin frangia (3,3 miljoonaa euroa) uudelleenjärjestelykuluja, jotka syntyivät Euroopassa 
toteutettujen kustannussäästötoimenpiteiden ja maailmanlaajuisen prosessioptimoinnin yhteydessä, ja jotka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti 

on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja jotka on katsottu Glastonin periaatteiden mukaisiksi oikaisueriksi.
** Liiketoiminnan nettovarat sisältävät liiketoiminnan lyhytaikaiset varat ja käyttöomaisuuden (ei sisältäen rahavaroja ja arvopapereita, liiketoimintaan liittymättömiä 
rahoitusvaroja ja laskennallisia verosaamisia) vähennettynä liiketoiminnan veloilla (ei sisältäen rahoitusvelkoja ja laskennallisia verovelkoja).

*Glastonin liikevoitto vuonna 2017 sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhteensä 0,4 miljoonaa euroa 
liittyen USA:n ja Kanadan esikäsittelyliiketoiminnan myyntiin, kiinteistökauppaan sekä Brasilian-toimintojen 
uudelleenjärjestelyyn. Glastonin liikevoitto vuonna 2016 sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhteensä 
0,5 miljoonaa euroa liittyen Brasilian tuotannon sulkemiseen vuonna 2016.
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▪ Merkittäviä synergioita palvelujen myynnistä ja uusien 
laitteiden ristiinmyynnistä

▪ Vuoteen 2021 mennessä noin 4 miljoonan euron arvioidut 
vuosittaiset  kustannussynergiat, pääasiassa tuotteiden 
hankinnasta, myynnistä ja markkinoinnista sekä 
hallinnoinnista

▪ Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvien kertaluonteisten 
kustannusten ja investointien arvioidaan olevan 7–8 
miljoonaa euroa samalla jaksolla. Suurimman osan 
kustannuksista arvioidaan toteutuvan yhdistymisen 
ensimmäisenä vuonna

▪ Potentiaalisia lisäsynergioita tuotekehitykseen, 
hankintoihin, kiinteiden kustannusten vipuvaikutukseen 
sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen liittyen

▪ Yrityskaupan odotetaan parantavan Glastonin 
yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä oikaistua 
osakekohtaista tulosta vuonna 2019 ja parantavan 
osakekohtaista tulosta vuodesta 2020 lähtien

Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisestä selkeitä
etuja yhtiön sidosryhmille

Uusien laitteiden
ristiinmyynti

Huoltopalvelut
Integroitujen

linjojen myynti

CoGS
Myynti & 

Markkinointi
Hallinto

Innovaatiot, tuotekehitys, tiedon ja parhaiden käytäntöjen
jakaminen

Synergiaedut:
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Yrityskaupan ja Glaston-konsernin tulevan 
liiketoiminnan rahoittaminen 

25

40 MEUR 
määräaikaislaina

▪ Transaktion rahoittamiseen ja nykyisen rahoituspaketin jälleenrahoittamiseen

▪ Maturiteetti 3 vuoden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta

▪ Yrityskaupan rahoittamiseen tai yrityskauppaan liittyvän jäljellä olevan väliaikais-
rahoituksen takaisinmaksuun

▪ Glastonin eräille suurille osakkeenomistajille(1) yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä 
(ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle ja yrityskaupan toteutumiselle)

▪ Tulevien käyttöpääomatarpeiden ja takuiden rahoittamiseen

▪ Maturiteetti 3 vuoden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta

▪ Merkintäetuoikeusannilla hankittavan rahoituksen mahdollistamiseen

▪ Maturiteetti 6 kuukauden kuluessa yrityskaupan toteuttamisesta (Ahlstrom Capital 
B.V.:n takaama)

35 MEUR 
valmiusluotto 

32 MEUR 
väliaikaisrahoitus 

15 MEUR 
suunnattu osakeanti 

▪ Yrityskaupan rahoittamiseen tai yrityskauppaan liittyvän jäljellä olevan väliaikais-
rahoituksen takaisinmaksuun

▪ Odotettu alkamisajankohta 2. vuosineljännes 2019

Noin 32 MEUR 
merkintäetuoikeus-
anti

Haetaan valtuutusta suunnatulle osakeannille (kohta 7a) ja merkintäetuoikeusannille (kohta 7b)

(1) AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Ankkuriosakkeenomistajat”), joilla on 

yhteensä 43,4% osakkeista ja äänistä ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeet (ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle)

Glaston Oyj Abp ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2019



Rahan käyttö 122 MEUR

▪ Glastonin nykyisen rahoituksen uusiminen

▪ Uudelleenrahoitettavat lainat 11 MEUR

▪ Nykyiset valmiusluotot 20 MEUR

▪ Kaupan ja kaupan kohteen rahoitus

▪ Kauppahinta 68 MEUR

▪ Valmiusluottojen lisäys ja varautuminen 
transaktio-, rahoitus- ja integraatiokuluihin 
23 MEUR

26

Rahoituksen lähteet ja käyttö

Rahan lähteet 122 MEUR

▪ Velkarahoitus

▪ Uusi määräaikaislaina 40 MEUR

▪ Uusi valmiusluotto 35 MEUR

▪ Oman pääoman ehtoinen rahoitus

▪ Suunnattu osakeanti 15 MEUR

▪ Merkintäoikeusanti n. 32 MEUR
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Eräiden suurten osakkeenomistajien 
sitoumukset aikajanalla

Sitoumusten 
anto

Kaupan allekirjoitus 
ja  julkistus

Kaupan täytäntöönpano 
ja suunnattu anti

Merkintäoikeusanti

Ahlström Capital

▪ Eräät suuret osakkeenomistajat ovat sitoutuneet merkitsemään 15 MEUR suunnatussa annissa heille osoitetut osakkeet

▪ Osa suurista omistajista on lisäksi sitoutunut merkitsemään merkintäoikeusannissa niiden omistusten suhteessa allokoidut osakkeet

▪ Ahlström Capital on sitoutunut tarjoamaan tarvittavan rahoituksen 32 MEUR väliaikaislainan uudelleenrahoittamiseksi, mikäli merkintäoikeusannissa 
tarjottavia osakkeita ei merkitä täysimääräisesti

Hymy Lahtinen, Varma

Ilmarinen

Väliaikaislainan 
mahdollinen 
uudelleen-
rahoittaminen

Sitova 
tarjous

Joulukuu 2018 Tammikuu 2019 Maalis-huhtikuu 2019 Arviolta kesäkuu 2019
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7. Yrityskaupan edellyttämät päätökset hallitukselle 
annettavista osakeantivaltuutuksista
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7(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
suunnatusta osakeannista 

Haettava valtuutus

▪ Enintään 38.000.000 osaketta (noin 19,6% Glastonin kaikista nykyisistä osakkeista ja noin 
16,4% Glastonin kaikista osakkeista suunnatun annin jälkeen)

▪ Enintään 7.600.000 osaketta, mikäli yhtiökokoukselta kohdan 6 päätös osakkeiden 
yhdistelystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti(3)

▪ Voimassa 31.12.2019 asti, ei kumoa 10.4.2018 hallitukselle annettua osakeantivaltuutusta

Aikatauluarvio ▪ Toteuttamisajankohta yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä

Merkintäsitoumukset

▪ AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, jotka edustavat yhteensä noin 43,4% yhtiön 
kaikista osakkeista ja äänistä (”Ankkuriosakkeenomistajat”) ovat peruuttamattomasti 
sitoutuneet tukemaan esitettyjä ehdotuksia ja merkitsemään osakkeita suunnatussa 
annissa(2)

Transaktion rakenne
▪ Suunnattu eräille suurille osakkeenomistajille heidän merkintäsitoumusten suhteessa

▪ Osakekohtainen merkintähinta EUR 0,405(1) (ilman kohdan 6 mukaista oikaisua)

(1) Glastonin osakkeen vaihdolla Nasdaq Helsingissä painotettu keskihinta välittömästi yrityskaupan julkistamista edeltävän viiden kaupankäyntipäivän ajalta. 

(2) Ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle.

(3) Valtuutus enintään 19,6% osakkeiden kokonaislukumäärästä välittömästi osakkeiden yhdistämisen toteuduttua, mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa 

kuin kohdassa 6 ehdotetussa suhteessa.

Koko ja varojen käyttö
▪ 15 MEUR suunnattu osakeanti yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen

▪ Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen
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7(b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
merkintäetuoikeusannista

Haettava valtuutus

▪ Enintään 230.000.000 osaketta 

▪ Enintään 46.000.000 osaketta, mikäli yhtiökokoukselta kohdan 6 päätös osakkeiden 
yhdistelystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti(3)

▪ Voimassa 30.4.2020 asti, ei kumoa 10.4.2018 hallitukselle annettua osakeantivaltuutusta 
eikä kohdan 7(a) osakeantivaltuutusta

Aikatauluarvio ▪ Odotettu alkamisajankohta 2. vuosineljännes 2019

Merkintäsitoumukset

▪ Ankkuriosakkeenomistajat ovat peruuttamattomasti sitoutuneet tukemaan esitettyjä 
ehdotuksia(1)

▪ AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
antaneet pro rata –merkintäsitoumukset merkintäetuoikeusannissa(2)

▪ Ahlstrom Capital B.V. sitoutunut tarjoamaan tarvittavan rahoituksen 
väliaikaisrahoituslainan uudelleenrahoittamiseksi, mikäli merkintäetuoikeusannin 
osakkeita ei merkitä täysimääräisesti

Transaktion rakenne
▪ Osakkeenomistajilla ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita nykyisen omistuksensa 

suhteessa

▪ Hallitus päättää kaikista ehdoista, ml. mahdollisten toissijaisten merkintöjen allokaatio

(1) Ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle.
(2) Edellyttäen, että eräät niiden sijoituksia tai osakeomistuksia koskevat määritellyt rajat eivät ylity.
(3) Merkintäetuoikeusantia koskevaa valtuutusta muutetaan siten, että yllä oleva osakemäärä 230.000.000 jaetaan osakkeiden yhdistämisessä käytetyllä suhteella ja pyöristetään tarvittaessa 

alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jossain muussa kuin kohdassa 6 ehdotetussa suhteessa.

Koko ja varojen käyttö ▪ Noin 32 MEUR merkintäetuoikeusanti yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen
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8. Kokouksen päättäminen
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Kiitos!

IR-yhteystiedot: 
Josephine.mickwitz@glaston.net
Puh. +358 10 500 5070
Mob. +358 400 784 889
www.glaston.net
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Liitteet
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▪ Merkintäetuoikeusannissa osakkeita tarjotaan 
nykyisille osakkeenomistajille vallitsevaa hintatasoa 
alhaisemmalla hinnalla (”alennuksella”)

▪ ”Alennus” on puhtaasti tekninen ja käytännössä ”vanhan” 
osakkeen arvosta osa siirretään ”uuden” osakkeen 
arvoksi merkintäoikeuden kautta

▪ Annin rakenne määrittelee, kuinka suureksi ”alennus” 
muodostuu

▪ ”Alennuksen” tehtävänä on toimia puskurina 
osakemarkkinoiden liikkeitä vastaan tarjousaikana

▪ Varmistaa että merkintäoikeuksilla on arvoa ja että 
niiden jälkimarkkina toimii

▪ Valtuutuksen on oltava riittävä, jotta valtuutuksen ja 
annin alkamisen välillä tapahtuvat liikkeet 
osakemarkkinoilla eivät poista pelivaraa annin 
rakenteen määrittelystä

Merkintäetuoikeusannin mekaniikka ja valtuutuksen
suuruus

34

Teoreettinen 
merkintäoikeuk-
sien irtoamisen 

jälkeinen 
osakkeen hinta

Osakkeen 
hinta

ennen antia

Merkintähinta

”Kupongin” hinta määräytyy markkinoilla –
teoriassa pitäisi seurata osakkeen hintaa

Hallitus määrittää 
annin rakenteen 
(kuinka monta 

”kuponkia” 
merkintä vaatii)

Teoreettinen 
merkintäoikeuk-
sien irtoamisen 

jälkeinen 
osakkeen hinta
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Antivaltuutuksen koossa on huomioitu 
merkintäetuoikeusanneissa tyypillinen merkintähinnan 
alennus suhteessa TERP-hintaan

35

Mihin TERP-alennusta 
tarvitaan

TERP-alennuksen 
tasoon vaikuttavat 

tekijät

Alennuksen suuruudella 
ei ole vaikutusta 

osakkeen omistajille(1)

• Alennuksella pyritään varmistamaan että merkintäoikeudella on arvoa vaikka osakekurssi laskisi

• Kannustaa merkitsemään myös ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä   

• Osakekurssin volatiliteetti

• Markkinoiden volatiliteeti

• Osa ”vanhan” osakkeen arvosta siirtyy merkintäoikeuden arvoksi ja osakkeenomistaja voi realisoida 

merkintäoikeuden arvon:

• Merkitsemällä uusia osakkeita merkintäoikeuksilla, tai 

• Myymällä merkintäoikeudet markkinoilla

• Korkeampi TERP-alennus → korkeampi merkintäoikeuden laskennallinen arvo

TERP = Theoretical ex-rights price eli merkintäoikeuden irtoamisen jälkeinen teoreettinen osakkeen hinta

(1) Pois lukien mahdolliset verot ja osto- tai myyntipalkkiot, olettaen että merkintäoikeuden markkinahinta vastaa sen teoreettista arvoa

Glaston Oyj Abp ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2019


