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GLASTON OYJ ABP:N YLIMAARAINEN YHTIOKOKOUS 

Aika: 4.9.2020 klo I 0.00 

Paikka: 

Lasna: 

Glaston Oyj Abp:n tilat, Lonnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 

Glaston Oyj Abp:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla paattanyt, etta 
osakkeenomistaja voi osallistua yhtiokokoukseen vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan 
ja aanestarnaan ennak.koon puolestaan. 

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta aaniluettelosta ilmenevat 
osakkeenomistajat. Aaniluettelo, josta kayvat ilmi kokouksessa edustettuina olleet osak 
keenomistajatja heidan asiamiehensa seka kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumaara 
ja iiiinimaiira, on otettu poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 

Lisiiksi lasna olivat yhtion johtoryhrnan jasen ja yhtion henkilokuntaan kuuluva henkilo. 
Koronaviruspandemiasta johtuvien erityistoimenpiteiden vuoksi hallituksen jasenet eivat 
olleet liisna yhtiokokouksessa. 

I. Kokouksen avaaminen 

Yhtiokokouksen puheenjohtajana toiminut asianajaja Klaus llmonen avasi kokouksen. 

2. Kokouksen jarjestaytyminen 

Yhtiokokouksen puheenjohtajana toimi yhtiokokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja 
Klaus llmonen,joka kutsui sihteeriksi lakiasiain- ja henkilostojohtaja Taina Tirkkosen. 

Todettiin, etta osakkeenornistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiokokoukselle oli 
julkistettu 6.8.2020 julkaistulla porssitiedotteellaja osana yhtiokokouskutsua seka asetettu 
kyseisena paivana saataville yhtion internetsivuille osoitteeseen https://glaston.net/fi/egm- 
2020/. Maaraaikaan I 1.8.2020 klo. 16.00 rnennessa ei tullut aanesrykseen otettavia 
osakkeenomistajien vastaehdotuksia. 

Puheenjohtaja totesi, etta osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiokokoukseen vain 
valtuuttamalla asiamiehen edustarnaan ja aanestamaan ennakkoon puolestaan 
kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja kaikista asialistan paatoskohdista on siten suoritettu 
aanestys, Puheenjohtaja totesi viela, etta viiliaikaisen lain mukaisesti paiitosehdotusta on 
voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto 
ennakkoaanestyksessa annetuista aanista otettiin poytakirjan liitteeksi. 

3. Pbytakirjantarkastajien [a alintenlaskun valvojien valitseminen 

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

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, etta kokouskutsu oli julkaistu porssitiedotteena 6.8.2020. Kokouskutsu oli 
julkaistu 6.8.2020 rnyos yhtion kotisivuilla internetissa. 
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Todettiin, erta yhtiokokous oli kutsuttu koolle yhtioja,jestyksen, osakeyhtiolain seka lain 
290/2020, jolla poiketaan viiliaikaisesti eraista osakeyhtiolain saannoksista, rnaarayksia 
noudattaen. 

Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite I). 

5. Lasna olevien toteaminen ja liliniluettelon vahvistaminen 

Esitetti in I uettelo osakkeenornistaj ista, jotka olivat valtuuttaneet asiarniehen edustamaan ja 
aanestamaan ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjeiden rnukaisesti ja joilla on 
osakeyhtiolain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n rnukaan oikeus osallistua yhtiokokoukseen. 
Merkittiin, etta ennakkoaanestykseen oli osallistunut yhteensii 17 osakkeenornistajaa 
edustaen 50 093 146 osaketta ja 50 093 146 aanta. Kokouksen osallisturnistilanne ja 
iiiiniluettelo otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 

6. Hallituksen jlisenten lukumalirastli paattaminen 

Todettiin, ettii yhtiojarjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vahintaan viisi (5) ja 
enintaan yhdeksan (9) jasenta, Hallituksen jasenten nykyinen lukumaara on seitserniin (7). 

Todettiin, etta osakkeenornistajien nirnitystoirnikunta,jossa oli edustettuna yhteensa yli 50 
prosenttia yhtion osakkeista ja niiden tuottamista iiiinistii, oli ehdottanut ylirnaaraiselle 
yhtiokokouksel le, etta yhtion hall ituksen jasenten I ukurnaaraksi vahvistetaan kahdeksan 
(8). 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui aaniluettelon mukaan 50 093 146 osakettaja iiiinta, 
vastaten noin 59,40 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja iiiinistii. Aanileikkuri huornioon 
ottaen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 37 584 527. 
Osakkeenornistajien nirnitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 37 584 527 iiiintii 
vastaten I 00 prosenttia annetuista iiiinistii ja osakkeenornistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan annettiin O iiiintii vastaten O prosenttia annetuista aanista. Niiden 
osakkeiden lukumaara, joilla ei aanesterty oli O kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella ylirnaarainen yhtiokokous paatti, etta hallituksen jasenten 
lukumiiiiriiksi vahvistetaan kahdeksan (8) osakkeenomistajien nimitystoirnikunnan 
ehdotuksen mukaisesti. 

7. Hallituksen jasenten valitseminen 

Todettiin, ettii osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jossa oli edustettuna yli 50 
prosenttia yhtion osakkeista ja niiden tuottarnista iiiinistii, oli ehdottanut ylirnaaraiselle 
yhtiokokoukselle, etta Yeti-Matti Reinikkala valittaisiin nykyisten hallituksen jasenten 
lisiiksi uudeksi hallituksen jaseneksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiokokoukseen 
paattyvalle toimikaudelle. 

Merkittiin, etta iiiinestykseen osallistui iiiiniluettelon mukaan 50 093 146 osakettaja ii~ntii, 
vastaten noin 59,40 prosenttia yhtion kaikista osakkeista ja iiiinistii. Aanileikkuri huomioon 
ottaen kokouksessa kiiytettiivissii olevien iiiinten kokonaismiiiirii oli 37 584 527. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 37 584 527 iiiintii 
vastaten I 00 prosenttia annetuista iiiinistii ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan annettiin O iiiintii vastaten O prosenttia annetuista iiiinistii. Niiden 
osakkeiden lukurniiiirii, joilla ei iiiinestetty oli O kappaletta. 
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Aanestystuloksen perusteella ylimaarainen yhtiokokous paatti valita Veli-Matti 
Reinikkalan uudeksi hallituksen jaseneksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotuksen mukaisesti. 

8. Kokouksen paattaminen 

Merkittiin, etta yhtiokokouksessa tehtyja paatoksia olivat kannattaneet kaikki lasna olevat 
osakkeenomistajat, ellei poytakirjassa toisin mainita. 

Puheenjohtaja totesi, erta asialistan asiat olivat loppuun kasitelty ja erta poytakirja tuli 
olemaan nahtavilla yhtion internetsivuilla 18.9.2020 lukien. 

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo I 0: IS. 

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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