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Glaston Oyj Abp:n ti lat, Lonnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 

Glaston Oyj Abp:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 mornentin nojalla paattanyt, etta 
osakkeenomistaja voi osallistua yhtiokokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan 
ja ai:inestamiiiin ennakkoon puolestaan, 

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta aaniluettelosta ilmenevat 
osakkeenomistajat. Aaniluettelo, josta kayvat ilmi kokouksessa edustettuina olleet osak 
keenomistajat ja heidan asiarniehensa seka kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumaara 
ja ai:inimaara, on otettu poytakirjan liitteeksi Liite 2 . 

Lisaksi lasna olivat yhtion johtoryhmi:in jasen ja yhtion henkilokuntaan kuuluva henkilo. 
Koronaviruspandemiasta johtuvien erityistoimenpiteiden vuoksi hallituksen jasenet eika 
yhtion paavastuullinen tilintarkastaja olleet liis11i:i yhtiokokouksessa, 

I. Kokouksen avaaminen 

Yhtiokokouksen puheenjohtajana toiminut laamanni Johan Aalto avasi kokouksen. 

2. Kokouksen jlirjestiiytyminen 

Yhtiokokouksen puheenjohtajana toimi yhtiokokouskutsussa esitetyn rnukaisesti laamanni 
Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi lakiasiain- ja henkil5s15johtaja Taina Tirkkosen. 

Todertiin, etta hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle oli julkistettu porssitiedotteella 
6.5.2020 osana yhtiokokouskutsua ja asetettu kyseisena paivana saataville yhtion 
internetsivuille osoirteeseen www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/. Yhtiokokoukselle 
tehdyt osakkeenom istaj ien n i m itystoim i kunnan ehdotukset oli ju I kistettu 30.1..2020 
julkaistulla porssitiedotteella ja asetettu kyseisena paivana saataville yhtion ylla mainituille 
internetsivuille. Maaraaikaan 11.5.2020 mennessa ei tullut aanestykseen otettavia 
osakkeenom istaj ien vastaehdotuksia. 

Puheenjohtaja totesi, etta osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiokokoukseen vain 
valtuuttarnalla asiamiehen edustamaan ja aanestarnaan ennakkoon puolestaan 
kokouskutsun ohjeiden rnukaisesti ja kaikista asialistan paatoskohdista on siten suoritettu 
aanestys. Puheenjohtaja totesi viela, etta valiaikaisen lain mukaisesti paatosehdotusta on 
voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta, Yhteenveto 
ennakkoaanestyksessa annetuista i:ianista otettiin poytakirjan liitteeksi. 

3. Pdytakirjantarkastajien ja iiiintenlaskun valvojien valitseminen 

Poytakirjantarkastajana ja aantenlaskun valvojana toimi yhtiokokcuskutsussa esitetyn 
mukaisesti yhtion viestintapaallikko Agneta Selroos. 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, etta kokouskutsu oli julkaistu porssitiedotteena 6.5.2020. Kokouskutsu oli 
julkaistu 6.5.2020 rnyos yhtion kotisivuilla internetissa. 
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Todettiin, etta yhtiokokous oli kutsuttu koolle yhtiojarjestyksen, osakeyhtiolain eka lain 
290/2020, jolla poiketaan viiliaikaisesti eraista osakeyhtiolain saannoksista.. rnaarayksia 
noudattaen. 

Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteek i (Liite I). 

5. Lasna olevien toteaminen ja liliniluettelon vahvistaminen 

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat valtuuttaneet asiamiehen edustamaanja 
aanestamaan ennakkoon- puolestaan kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on 
osakeyhtiolain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiokokoukseen. 
Merkittiin, etta ennakkoaanestykseen oli osallistunut yhteensa 22 osakkeenomistajaa 
edustaen 55 929 143 osaketta ja 55 929 143 iianta. Kokouksen osallistumistilanne ja 
aaniluettelo otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 

· 6. Vuoden 2019 tilinpaatoksen, kousernitillnpaatbksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertom u ksen esittam inen 

Todettiin, etta koska osakkeenomistaja voi osallistua yhtiokokoukseen vain valtuuttamalla 
asiamiehen edustamaan ja aanestarnaan ennakkoon puolestaan, yhtion 12.3.2020 
julkistama vuosikatsaus, joka sisaltaa yhtion tilinpaatoksen, konsernitilinpaatoksen ja 
toirnintakertomuksen seka tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtion 
internetsivuilla, on esitetty yhtitikokoukselle. 

Tilinpaatosasiakirjat otettiin poytakirjan liitteiksi (Liite 3). 

7. Tilinpaatbksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui iiiiniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja aanta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja iianislii. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytetravissa olevien aanten kokonaisrnaara oli 44 869 255. 
Ti linpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistamisen puolesta annettiin 44 869 255 iiiintii 
vastaten I 00 prosenttia annetuista iiiinista ja ti linpaatoksen ja konserniti Ii npaatoksen 
vahvistamista vastaan annettiin O iiiintii vastaten O prosenttia annetuista 11·a11i ta. Niiden 
osakkeiden I ukumaara, joilla ei aanestetty ol i _O kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous vahvisti tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen 
tilikaudelta 2019. 

8. Taseen osoittaman tuloksen kayttarninen ja paaomanpalautuksesta paattaminen 

Todettiin, etta ernoyhtion taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtion jakokelpoiset varat olivat 
75 298 315 euroa, josta tilikauden 2019 tappio on 12 208 041 euroa. 

Todettiin, etta hallitus ol i ehdottanut yhtiokokouksel le, etta 3 I. 12.20 I 9 paattyneelta 
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa eika paaornanpalautusta. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja iiiintii, 
vastaten noin 66,35 prosenltia yhtion kaikista osakkeistaja aiinistii. Aanileik.kuri huornioon 
ottaen kokouksessa kiiytettavissii olevien iiiinten kokonaismiiiirii oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotuksen puolesta annettiin 44 869 255 iiiintii vastaten I 00 prosenttia annetuista iiiinista 
ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin O aiintii vastaten O prosenttia annetuista iiiinistii. 
Niiden osakkeiden lukumiiiirii, joilla ei iiiinestetty oli O kappaletta. 



GLASTON OY J ABP 
Y-tunnus: 1651585-0 

POYTAKIRJA 1/2020 
Varsinainen yhtiokokous 28.5.2020 

3 (10) 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etta 
osinkoa tai paaomanpalautusta ei jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta paattaminen hallituksen jasenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1- 
31.12.2019 

Todettiin vastuuvapauden myontamisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 koskevan seuraavia 
henkiloita: 

Teuvo Salminen, hallituksen puheenjohtaja 
Sebastian Bondestam, hallituksen jasen 
Anu Hamalainen, hallituksen jasen (4.4.2019 asti) 
Antti Kaunonen, hallituksen jasen 
Kai Maenpaa, hallituksen jasen 
Sarlotta Narjus, hallituksen jasen 
Tero Telaranta, hallituksen jasen 

Sasu Koivumaki, toimitusjohtajan sijainen 
Arto Metsanen, toimitusjohtaja. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aamluettelon mukaan 55 022 990 osaketta ja aanta, 
vastaten noin 65,28 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 963 I 02. 
Vastuuvapauden myontarnisen puolesta annettiin 43 963 I 02 aantii vastaten I 00 prosenttia 
annetuista aanista ja vastuuvapauden myontarnista vastaan annettiin O aanta vastaten 0 
prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanesterty oli 906 153 
kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti myontaa vastuuvapaudenylla mainituille 
hallituksen jasenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 1.1.- 
31.12.2019. 

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen 

Todettiin, etta koska osakkeenornistaja voi osallistua yhtiokokoukseen vain valtuuttamalla 
asiamiehen edustamaan ja aanestamaan ennakkoon puolestaan, yhtion kokouskutsun 
liitteena 6.5.2020 julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtion 
intemetsivuilla, on esitetty yhtiokokoukselle. 

Palkitsemispolitiikka otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 4). 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja aanta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotuksen puolesta annettiin 44 865 590 aantii vastaten I 00 prosenttia annetuista aanista 
ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin O aanta vastaten O prosenttia annetuista aanista. 
Niiden osakkeiden lukurnaara, joilla ei aanestetty oli 3 665 kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti vahvistaa esitetyn palkitsemispolitiikan. 
Paatos oli neuvoa-antava, 

11. Hallituksen jasenten palkkioista paattaminen 
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Todettiin, etta osakkeenornistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, erta 
hallit.uksen jasenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot seka valiokuntatyosta maksettavat 
palkkiot pysyvat ennallaan, ja siten hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euroa, 
hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja hallituksen muille jasenille 30 000 euroa. 

Todettiin, ena osakkeenomistajien nimity toimikunta oli edelleen ehdottanut, etta 
kokouspalkkiota maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jasen on 
osal listunut iten, etta hal l_ituksen puheenjohtajal le maksetaan 800 euroa kokouksista, jotka 
pidetaan hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja I 500 euroa kokouksista, jotka pidetaan 
muualla ja hallituksen muille jasenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetaan hallituksen 
jasenen kotimaassa ja I 000 euroa kokouksista, jotka pidetaan muualla. Per capsulam 
pidetyista kokouksista ehdotettiin rnaksettavaksi puolet normaalipalkkiosta. Lisaksi 
kullekin hallituksen jasenelle ehdotettiin korvattavaksi hallitustyosta aiheutuvat matka- ja 
majoituskulut seka muut valittomat kulut yhtion normaalin kaytannon mukaisesti. 

Todettiin, etta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, etta 
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvat muuttumattomina, ja siten 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona IO 000 euroa ja 
palkit emisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona _7 500 euroa ja lisaksi kaikille 
jasenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jasen on osallistunut, 
500 euroa. 

Merkittiin, etta aanesrykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osakettaja aiintii, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aani leikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaisrnaara oli 44 869 255. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puole ta annettiin 44 864 480 iiiintii 
vastaten noin 99,998 prosenttia annetuista aanista ja osakkeenomistajien 
nimity toimikunnan ehdotusta vastaan annettiin I 110 iiiintii vastaten noin 0,002 prosenttia 
annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara.joilla ei aanestetty oli 3 665 kappaletta. 

Aariestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hyvaksya osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen. 

12. Hallituksen jasenten lukumaarasta paattaminen 

Todettiin, erta yhtiojarjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vahintaan viisi (5) ja 
e_ninliian yhdeksan (9) jasenta. Hallituksen jasenten nykyinen lukurnaara on kuusi (6). 

Todettiin, etta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta 
yhrion hal I ituksen jasenten lukurnaaraksi vahvistetaan seitseman (7). 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui iiiiniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja aiinta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeista ja aanistii. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien iiiinten kokonaismiiiirti oli 44 869 255. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 44 865 590 aanta 
vastaten I 00 prosenttia annetuista iiiinista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan annettiin O iiiintii vastaten O prosenttia annetuista filinistii. Niiden 
osakkeiden lukumiiiirii,joilla ei aiinestetty oli 3 665 kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous piiatti, ettii hallituksen jasenten lukumiiiiriiksi 
vahvistetaan seitsemiin (7). 
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13. Hallituksen jasenten valitseminen 

Todettiin, etta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta 
toimikaudeksi, joka alkaa taman yhtiokokouksen paattyessa ja paattyy vuoden 2021 
varsinaisen yhtiokokouksen paattyessa, valitaan uudelleen hallituksen jaseniksi Teuvo 
Salminen, Sebastian Bondestarn, Antti Kaunonen, Kai Maenpaa, Sarlotta Narjus ja Tero 
Telaranta ja etta sarnaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jaseneksi Michael 
Willome. 

Metkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja aanta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaisrnaara oli 44 869 255. 
Osakkeenomistajien nirnitystoirnikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 44 865 590 aanta 
vastaten I 00 prosenltia annetuista aanista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan annettiin O aanta vastaten O prosenttia annetuista aanista, Niiden 
osakkeiden lukurnaara.joilla ei aanestetty oli 3 665 kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valita hallituksen jaseniksi 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilot: 

Teuvo Salminen, 
Sebastian Bondestam, 
Antti Kaunonen, 
Kai Maenpaa, 
Sarlotta Narjus, 
Tero Telaranta, seka 
Michael Willome. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta paattaminen 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio yhtion hyvaksyman tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osakettaja aanta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista, Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotuksen puolesta anneuiin 44 869 255 aanta vastaten I 00 prosenttia annetuista aanista 
ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin O aanta vastaten O prosenttia annetuista aanista. 
Niiden osakkeiden lukumaara.joilla ei aanesterty oli O kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etta 
tilintarkastajalle maksetaan palk.kio yhtion hyvaksyrnan tilintarkastajan kohtuullisen 
laskun mukaan. · 

15. Tilintarkastajan valitseminen 

Todettiin, etta yhtiojarjestyksen 9 §:n mukaan yhtiolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee 
olla Keskuskauppakamarin hyvaksyrna tilintarkastusyhteiso. Kuluneena tilikautena yhtion 
tilintarkastajan oli toiminut tilintarkastusyhteiso Ernst & Young Oy. 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta toimikaudeksi, joka paattyy 
vuoden 2021 varsinaisen yhtiokokouksen paattyessa, tilintarkastusyhteiso KPMG Oy Ab 
valitaan tilintarkastajaksi. 
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Merkittiin, erta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja aanta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaisrnaara oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotuksen puolesta annettiin 44 869 255 aanta vastaten I 00 prosenttia annetuista aanista 
ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin O aanta vastaten O prosenttia annetuista aanista. 
Niiden o akkeiden lukumaara.joilla ei aanestetty oli O kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukaisesti. etra 
toimikaudeksi, joka paattyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiokokouksen paattyessa 
tilintarkastajayhteiso KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi. Merkittiin, etta KPMG Oy 
Ab oli ilmoittanut, etta paavastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen paiittiimiiiin yhtion omien osakkeiden hankkimisesta seka niiden 
pantiksi ottamisesta 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta hallitus valtuutettaisiin 
paattarnaan yhtion omien osakkeiden hankkimisesta seka niiden pantiksi ottamisesta 
yhdessa tai useammassa erassa seuraavasti: 

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukurnaara voi olla yhteensa enintaan 
8 000. 000 osaketta, mika vastaa noin IO prosenttia yhtion kaikista rekisteroidyista 
osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiolain rnaaraykset yhtion ja sen 
tytaryhteisojen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden 
enimrnaismaarasta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen riojalla hankkia vain vapaalla 
omalla paaornalla, 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapaivana julkisessa kaupankaynnissa 
mucdostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan .hintaan. 

Hallitus paattaa miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita 
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutu olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Hallitus oli ehdottanut, etta valtuutus kumoaisi 
aikaisemmat vastaavat valtuutukset. 

Merkittiin, erta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osaketta ja aanta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huornioon' 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotusta kannatti 44 869 255 aanta ja osaketta vastaten I 00 prosenttia annetuista aanista 
ja I 00 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 
aanta ja osaketta vastaten O prosenttia annetuista aanista ja O prosenttia kokouksessa 
edustetuista o akkeista. Niiden osakkeiden lukurnaara, joilla ei aanestetty oli O kappaletta 
vastaten O prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paattamaan yhtion 
omien osakkeiden hankkimisesta seka niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. 

17. Hallituksen valtuuttaminen plilittiimlilin osakeannista sekli optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
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Todettiin, erta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle. etta hallitus valtuutettaisiin · 
paattarnaan yhdesta tai useammasta osakeannista, sisaltaen oikeuden antaa uusia tai 
luovuttaa yhtion hallussa olevia osakkeita, seka antaa optioita tai muita osakeyhtiolain I 0 
luvun mukaisia erityisia oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus kasittaisi yhteensa enintaan 8 000 
000 osaketta, mika vastaa noin IO prosenttia yhtion nykyisistii osakkeista. 

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituk en oikeutta paattaa uunnatusta osakeannista. 
Valtuutusta esitetaan kaytettavaksi yhtion kannalta tarkeiden jarjestelyjen, kuten 
liiketoimintaan liittyvien jarjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai 
sellaisiin muihin hallituksen paattarniin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityi ten oikeuksien antarniseen ja mahdolliseen 

_osakeannin suuntaamiseeri on painava taloudellinen syy. 

Yhtion hallitus olisi valtuutettu paattamaan kaikista osakeannin seka optioiden ja muiden 
osakeyhtiolain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan 
lukien maksuajasta, merkintahinnan rnaarittelyperusteista ja merkintahinnasta tai 
osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai si ita, etta 
rnerkintahinta voidaan maksaa paitsi rahalla myos kokonaan tai osittain muulla 
omaisuudella (apporttiomaisuus). 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Hallitus oli ehdottanut, etta valtuutus kumoaisi 
aikaisemmat vastaavat valtuutukset. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 55 929 143 osakettaja aiinta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aani leikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaisrnaara oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotusta kannatti 44 869 255 aanta ja osaketta vastaten 100 pro enttia annetuista aanista 
ja I 00 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 
aanta ja osaketta vastaten O prosenttia annetuista aanista ja O prosenttia kokouksessa 
edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanesterty oli O kappaletta 
vastaten O prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Aane tystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen plilittlimlian 
osakeannista seka optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiolain IO luvun 1 §:ssa 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti. 

18. Yhtiojarjestyksen muuttaminen 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtion yhtiojarjestyksen 4 §:n 
kolmas virke poistetaan. Ehdotuksen mukaan yhtiojarjestyksen 4 § kuuluisi muutoksen 
jalkeen kokonaisuudessaan seuraavasti: 

"Yhtion hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta jarjestarnisesta huolehtii hallitus, johon 
kuuluu vahintaan viisi (5) ja enintaan yhdeksan (9) yhtiokokouksen valitsemaa varsinaista 
jasenta. 

Hallituksen jasenten toimikausi paattyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen 
paattyessa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajanja varapuheenjohtajan vuodeksi 
kerrallaan. Hallitus on pliatosvaltainen, JOS enemman kuin puolet sen jasenista on 
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kokouksessa lasna. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella aantenenemmistolla. Aiinten 
mennessa tasan raikaisee puheenjohtajan aani." 

Todettiin, etta hallitus oli lisaksi ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtion yhtiojarjestyksen 
9 § muutetaan siten, etta viittaus Keskuskauppakamariin korvataan Patentti- ja 
rekisterihallituksella, sillii tilintarkastusvalvonta on siirtynyt PRH:n tehtavaksi 1.1.2016 
alkaen. Ehdotuksen rnukaan yhtiojarjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jalkeen 
kokonaisuudessaan seuraavasti: 

"Yhtiolla on yksi tilintarkastaja, jonka tu lee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyvaksyrna 
ti I intarkastusyhteiso. 

Tilintarkastajan toimikausi paattyy ensirnrnaisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtirikoknuksen paattyessa." 

Todettiin viela, etta hallitus oli lisaksi ehdottanut yhtiokokoukselle yhtiojarjestyksen 13 §:n 
muuttamista siten, etta varsinaisessa yhtiokokouk essa on nykyisen yhtiojarjestyksen I 3 
§:stii ilmenevien seikkojen lisaksi paatettava tarvittaessa palkitsemispolitiikan 
vahvistamisesta seka palkitsernisraportin vahvistarnisesta, Lisaksi hallitus oli ehdottanut 
yhtiokokoukselle, erta yhtiojarjestyksen I 3 § muutetaan siten, etta 13 § viittaa ainoastaan 
yhteen tilintarkastajaan, sillii yhtion yhtiojarjestyksen 9 §:n mukaan yhtiolla on vain yksi 
tilintarkastaja. Yhtiojarjestyksen 13 § kuuluisi muutosten jalkeen kokonaisuudessaan 
seuraavasti: 

"Varsinaisessa yhtiokokouksessa on: 
esitettava: 
I) tilinpaatos, joka sisiiltiia konsernitilinpaatoksen, ja toimintakertomus: 
2) tilintarkastuskertomus; 

paatettava: 
3) tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistamisesta; 
4) taseen osoittaman voiton kayttarnisesta; 
5) vastuuvapaudesta hallituksen jasenille ja toirnitusjohtajalle; 
6) tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta; 
7) palkitsemisraportin vahvistamisesta; 
8) hallituksen jasenten ja tilintarkastajan palkkioista; 
9) hallituksen jasenten lukurnaarasta; 

valittava: 
l 0) hallituksen jasenet; 
I I) ti I intarkastaja 

seka kasiteltava: 
12) muut kokouskutsussa mainitut asiat." 

Muutettu yhtiojarjestys otettiin kokonaisuudessaan poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon rnukaan 55 929 143 osaketta ja iiiinta, 
vastaten noin 66,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeista ja aanista, Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 44 869 255. Hallituksen 
ehdotusta kannatti 44 869 255 aanta ja osaketta vastaten I 00 prosenttia annetuista aiinistii 
ja I 00 prosenttia kokouksess·a edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta va tusti 0 
iianta ja osaketta vastaten 0 prosenttia annetuista iiiinistii ja 0 prosenttia kokouksessa 



GLASTON OYJ ABP 
Y-tunnus: 1651585-0 

POYTAKIRJA 1/2020 
Varsinainen yhtiokokous 28.5.2020 

9 ( I 0) 

edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ci aanesteny oli 0 kappaletta 
vastaten 0 prosenttia kokoukscssa edustctuista osakkeista. 

Aanestystuloksen perusteella yhriokokous paatti muuttaa yhtion yhtiojarjestysta 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

19. Kokouksen paatramlnen 

Merkittiin, etta yhtiokokouksessa tehtyja paatoksia olivat kannattaneet kaikki lasna olevat 
osakkeenornistajat, ellei poytakirjassa toisin rnainita. 

Puheenjohtaja totesi, etta asialistan asiat olivat loppuun kasitelty ja etta poytakirja tuli 
olernaan nahtavilla yhtion intemetsivuilla 11.6.2020 lukien. 

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo I 0.13. 

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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