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VALTAKIRJA 

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 2020 

 

Valtuutan/valtuutamme Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Henrik Hautamäen, tai määrää-

mänsä, edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään ennakkoon kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien 

äänestysohjeiden mukaisesti Glaston Oyj Abp:n (Y-tunnus 1651585-0) varsinaisessa yhtiökokouksessa 

28.5.2020. 

 

Paikka ja päiväys:  

________________________________________________ 

Allekirjoitus/allekirjoitukset: 

________________________________________________ 

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi: 

________________________________________________ 

Henkilötunnus/Y-tunnus: 

________________________________________________ 

Puhelinnumero päivisin: 

________________________________________________ 

Osakkeenomistajan arvo-osuustilinnumero (mikäli tiedossa): 

________________________________________________ 

 

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yk2020@glaston.net tai pos-

titse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki viimeistään 

20.5.2020 klo 16.00 mennessä, jolloin valtakirjan tulee olla perillä.  

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valta-

kirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen 

päätös). 
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Äänestysohjeet 

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): 

________________________________________________ 

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.  

Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänes-

tää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdo-

tusten puolesta. 

Päätöskohta Puolesta Vastaan Pidättäydyn ää-
nestämisestä 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvis-
taminen 

☐ ☐ ☐ 

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pää-
omanpalautuksesta päättäminen 

☐ ☐ ☐ 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäse-
nille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019 

☐ ☐ ☐ 

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen ☐ ☐ ☐ 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ☐ ☐ ☐ 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ☐ ☐ ☐ 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen ☐ ☐ ☐ 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ☐ ☐ ☐ 

15. Tilintarkastajan valitseminen ☐ ☐ ☐ 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden 
pantiksi ottamisesta 

☐ ☐ ☐ 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakean-
nista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

☐ ☐ ☐ 

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ☐ ☐ ☐ 
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Tietosuojailmoitus 

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja toimiessaan asiamiehenä 

osakkeenomistajalle ja äänestäessään tämän puolesta Glaston Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Li-

sätietoja Hannes Snellmanin henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Hannes Snellmanin tietosuojalausek-

keessa yhtiön kotisivulla. 

https://www.hannessnellman.com/media/4145/hannes_snellman_privacy_notice_may_2018.pdf
https://www.hannessnellman.com/media/4145/hannes_snellman_privacy_notice_may_2018.pdf

