
 

   
   
   
   
   

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 4.4.2019  PIDETTÄVÄLLE  
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
 
 
 
1. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen 

 
Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 14 294 804 euroa, josta tilikauden tappio on  
24 344 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa 4.4.2019 
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2018 tappio lisätään kertyneisiin 
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.  
 
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 
pääomanpalautusta 1 157 067 euroa, joka on yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisen 
yhtiön kokonaisosakemäärän perusteella noin 0,03 euroa osakkeelta.  

Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 
osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
pääomanpalautus maksetaan 25.4.2019.  

 
 
2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
 Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 

tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.   
 

3. Tilintarkastajan valitseminen 
 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & 
Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandin. 

 
 
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai 
useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa 
olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä 
oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. 
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten 
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai 
sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin 
suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.  

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden 
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien 
maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, 
optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta 



 

 
 
 
 
 

voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella 
(apporttiomaisuus). 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi 
aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei 
kuitenkaan kumoaisi yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle myöntämiä 
osakeantivaltuutuksia 7 600 000 osakkeen ja 46 000 000 osakkeen antamiseksi kyseisen 
yhtiökokouksen päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin. 

 
5.  Ylikurssirahaston alentaminen 

 
 Hallitus ehdottaa, että Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päättäisi, että emoyhtiön 
taseen 31.12.2018 mukaista sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa 
alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 25 269 825 euroa yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Yhtiön ylikurssirahastoon on kertynyt merkittävä määrä varoja 
niin kutsutun vanhan osakeyhtiölain (734/1978) nojalla vuoteen 2004 asti tehtyjen 
kirjausten perusteella, ja erityisesti yhtiön pörssilistaukseen liittyneessä osakeannissa 
vuonna 1997, jolloin osakkeen senhetkisen nimellisarvon ylittävä osa uusien osakkeiden 
merkintähinnasta kirjattiin yhtiön ylikurssirahastoon.  
 
Nykyisen osakeyhtiölain mukaan osakkeen merkintähinta kirjataan joko osakepääomaan 
tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä voimassa oleva laki tunne 
ylikurssirahastoa. Ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan, jonka käyttöä on 
rajoitettu. Ehdotetun alentamisen jälkeen varat kuuluisivat vapaaseen omaan pääomaan, 
mikä johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja siten mahdollistaisi yhtiön varojen 
tehokkaamman käytön. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se 
vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä 
osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo 
edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn läpiviemistä. 

 
Lisäksi ehdotetaan, että kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön 
toimenpiteistä päättää hallitus. 
 

 
 

 
Helsingissä maaliskuun 6. päivänä 2019 
GLASTON OYJ ABP 
Hallitus 


