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HALLITUKSEN EHDOTUKSET 13.4.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 

YHTIÖKOKOUKSELLE 

 

 
Glaston Oyj Abp:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021, että yhtiökokous 

päättäisi seuraavasti: 

 
  
1. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen  

 

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 72 146 705 euroa, josta tilikauden tappio on 

3 151 611 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja eikä vähemmistöosinkoa voi 

vaatia.  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella 

jaetaan pääomanpalautusta 1 685 798 euroa, joka on 0,02 euroa osakkeelta.  

Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 15.4.2021 

merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen 

maksupäivä on 23.4.2021. 

 

2. Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemisraportin 2020. Palkitsemisraportti 

julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 22.3.2021 ja se on samasta päivästä alkaen saatavilla yhtiön 

internetsivuilla: www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin 

hyväksymisestä on neuvoa-antava.   

3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  

 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan  

kohtuullisen laskun mukaan. 

 

4. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on 

ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. 

 

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta     

sekä niiden pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 

hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. 

http://www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021
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Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 

000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen 

kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina 

kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen 

nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 

hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan 

hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu 

hankkiminen). 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat 

vastaavat valtuutukset.  

6. 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 8 000 000 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 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat 

vastaavat valtuutukset.  

 

 

 

 


