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O&A: Varsinainen yhtiökokous 28.5.2020 
 

 

 

Millä perusteella 28.5. pidettävä yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien läsnäoloa? 

Glastonin hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 
hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt 
ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla 
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.  

Tämän vuoksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten 
läsnäoloa kokouspaikalla. 

Voinko henkilökohtaisesti osallistua kokoukseen? 

Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja 
käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan itseään, sekä 
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamies huolehtii ennakkoon äänestämisestä 
osakkeenomistajien puolesta.  

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-
2020/ viimeistään 12.5.2020.  

Osakkeenomistajia pyydetään COVID19-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa 
valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik 
Hautamäki edustamaan itseään. Asiamiehen esittely ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
https://www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/. 

 

Miten ilmoittaudun kokoukseen? 

Torstaina 28.5.2020 pidettävään yhtiökokoukseen voi osallistua vain valtuuttamalla asiamiehen 
edustamaan itseään. Valtakirjan toimittaminen Glastonille 20.5.2020 klo 16.00 mennessä katsotaan 
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan ei tarvitse erikseen ilmoittautua 
yhtiökokoukseen. 
 
Osakkeenomistajia pyydetään COVID19-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa 
valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik 
Hautamäki edustamaan itseään. Asiamiehen esittely ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
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Milloin ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa? 

Viimeistään 12.5.2020 kun valtakirjamalli ja äänestysohje ovat saatavilla Glastonin kotisivuilla 
osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020. Valtakirjojen on oltava perillä viimeistään 20.5.2020 
klo 16.00 ja ne voi lähettää osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, 
Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki. 

Mihin mennessä valtakirja tulee toimittaa? 
Valtakirjojen on oltava perillä viimeistään 20.5.2020 klo 16.00 ja ne voi lähettää osoitteeseen 
yk2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 
00120 Helsinki 

Kenelle ja minne lähetän valtakirjan? 

Mahdolliset valtakirjat toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse 

osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki viimeistään 
20.5.2020 klo 16.00.  

Miksi ilmoittautuminen ei käynnisty heti? 

6.5.-11.5.2020 välisenä aikana osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista 
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin 
päätösehdotuksiin. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön 
internetsivuilla www.glaston.net viimeistään 12.5.2020, jonka jälkeen malli valtakirjaksi ja 
äänestysohjeiksi julkaistaan internetsivuilla. 

Vastustan kutsussa julkaistua ehdotusta yhtiökokoukselle. Kuinka minun pitäisi toimia? 

Osakkeenomistaja voi toimittaa äänestysohjeensa valtuuttamalleen asiamiehelle, joka huolehtii 
ennakkoon äänestämisestä osakkaan puolesta. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla 
Glastonin verkkosivuilta viimeistään 12.5.2020.  

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset 
vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse 
osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki viimeistään 
11.5.2020 klo 16.00 mennessä.  

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä 
selvitys omistuksestaan. 

Olen ilmoittautunut 2.4.2020 kokoukseen. Onko tämä ilmoittautuminen edelleen voimassa? 

Ei ole. Aiemmin tehtyä ilmoittautumista ja antamaa valtakirjaa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
oli määrä pitää 2.4.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistajia pyydetään COVID19-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa 
valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik 
Hautamäki edustamaan itseään. 
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Miten esitän kysymykseni johdolle? 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa 
käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston 
Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 13.5.2020 klo 16.00 asti, johon mennessä 
näiden kysymysten on oltava perillä.  

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä 
mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla 
www.glaston.net viimeistään 18.5.2020.  

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän 
selvityksen osakeomistuksestaan. 

 

Kuka osallistuu kokoukseen 28.5.2020? 

Kokouksessa ovat läsnä kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja. 

 

Miten osakkeenomistajan äänestysohjeet varmasti tulevat huomioiduiksi? 
 
Mahdolliset valtakirjat äänestysohjeineen toimitetaan yhtiölle ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan saavuttua 
yhtiö kirjaa tämän perusteella osakkaan ilmoittautuneeksi, ja keskitetylle asiamiehelle annettujen 
valtakirjojen osalta yhtiö toimittaa valtakirjan keskitetylle asiamiehelle. Asiamiesten tulee huolehtia 
ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta ja osakkeenomistajan antamien 
äänestysohjeiden mukaisesti. Asiamies toimittaa ennakkoäänet yhtiölle ohjeiden mukaisesti. 
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