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13-4.2021 klo 15.00 

Yhtion paakonttori osoitteessa Lonnrotinkatu 11, 00120 Helsinki. 

Glaston Oyj Abp:n hallitus on 3. lokakuuta 2020 voimaan tulleen niin sanotun 
valiaikaisen lain 677/2020 2 §:n 1 momentin nojalla paattanyt, etta osakkeen 
omistajat voivat osallistua yhtiokokoukseen ja kayttaa osakkeenomistajan oi 
keuksiaan vain asiamiehen valityksella seka esittamalla vastaehdotuksiaja kysy 
myksia ennakkoon. 

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta aaniluettelosta ilme 
nevat osakkeenomistajat (Liite 1). 

Lasna olivat lisaksi asianajaja Pauliina Tenhunen ja yhtion viestintapaallikko 
Agneta Selroos. 

Kokouksen avaaminen 
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Yhtiokokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen. 

Kokouksen jarjestaytyminen 

Yhtiokokouksen puheenjohtajana toimi yhtiokokouskutsussa esitetyn mukai 
sesti asianajaja Pauliina Tenhunen. Puheenjohtaja huolehti myos kokouksen 
poytakirjan laatimisesta. 

Todettiin, etta hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle oli julkistettu porssitie 
dotteella 10.3.2021 osana yhtiokokouskutsua ja asetettu kokonaisuudessaan yh 
tion internetsivuille 10.3.2021. Todettiin, etta maaraaikaan 15.3.2021 mennessa 
ei tullut aanestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. 

Puheenjohtaja totesi, etta kokous on jarjestetty valiaikaisen lain nojalla siten, 
etta osakkeenomistajat eivat voi osallistua kokoukseen henkilokohtaisesti ko 
kouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain valtuuttamalla asia 
miehen edustamaanja aanestamaan ennakkoon puolestaan kokouskutsun ohjei 
den mukaisesti. Kaikista asialistan paatoskohdista on siten suoritettu aanestys. 
Puheenjohtaja totesi, etta valiaikaisen lain mukaisesti paatosehdotusta on voinut 
kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoaa 
nestyksessa annetuista aanista otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 

Puheenjohtaja totesi, etta valiaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat 
voineet esittaa osakeyhtiolain 5 luvun 25 §:ssa tarkoitettuja kysymyksia ennak 
koon ja etta kokouskutsussa mainittuun maaraaikaan mennessa ennakkokysy 
myksia ei ollut esitetty. 

Poytakirjantarkastajien ja aantenlaskun valvojien valitseminen 

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

Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, etta kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 
10.3.2021 myos yhtion kotisivuilla internetissa, 
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Todettiin, etta yhtiokokous oli kutsuttu koolle yhtiojarjestyksen, osakeyhtiolain 
ja valiaikaisen lain maarayksia noudattaen. 

Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 3). 

Lasna olevien toteaminenja aarriluettelon vahvistaminen 

Merkittiin, etta yhtion osakkeiden ja niiden tuottamien aanien kokonaisluku 
maara on 84 289 911 ja etta yhtion tai sen tytaryhtioiden hallussa ei ole yhtion 
osakkeita. 

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat aanestaneet ennakkoon en 
nakkoaanestysajan kuluessa asiamiehen valityksella ja joilla on osakeyhtiolain 5 
luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiokokoukseen. 

Merkittiin, etta ennakkoaanestykseen oli osallistunut yhteensa 24 osakkeen 
omistajaa edustaen 54 758 414 osaketta ja aanta, Kokouksen osallistumistilanne 
ja aaniluettelo otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 1). 

Vuoden 2020 tilinpaatoksen, konsernitilinpaatoksen, toimintakertomuksenja ti 
lintarkastuskertomuksen esittaminen 

Todettiin, etta koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiokokoukseen 
vain valtuuttamalla asiamiehen edustamaan ja aanestamaan ennakkoon puoles 
taan, yhtion 22.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisaltaa yhtion tilinpaatok 
sen, konsernitilinpaatoksen ja toimintakertomuksen seka tilintarkastuskerto 
muksen, ja joka on ollut saatavilla yhtion internetsivuilla, on esitetty yhtioko 
koukselle. 

Tilinpaatosasiakirjat otettiin poytakirjan liitteiksi (Liite 4). 

'I'ilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeista ja aanista. Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistamisen puolesta annettiin 43 
464 380 aanta vastaten 100,00 prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden 
lukumaara, joilla ei aanestetty, oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous vahvisti tilinpaatoksen ja konserniti 
linpaatoksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020. 

Taseen osoittaman tuloksen kayttaminen ja paaomanpalautuksesta paattaminen 

Todettiin, etta yhtion jakokelpoiset varat olivat 72 146 705 euroa, josta tilikauden 
2020 tappio oli 3 151 611 euroa. Yhtiolla ei ole osingonjakokelpoisia varoja eika 
vahernmistoosinkoa ole voinut vaatia. 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta tilikaudelta 2020 
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan paaomanpalautusta 1 685 798 euroa, 
rnika tarkoittaa 0,02 euroa osakkeelta. Paaomanpalautus maksetaan osakkeen 
omistajalle, joka on tasmaytyspaivana 15-4.2021 merkittyna Euroclear Finland 
Oy:n pitamaan yhtion osakasluetteloon. Paaomanpalautuksen maksupaiva on 
23-4.2021. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 aanta vastaten 100,00 
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prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, 
oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti taseen osoittaman tuloksen 
kayttamisesta ja paaomapalautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Vastuuvapaudesta paattaminen hallituksen jaserrille ja toimitusjohtajalle tilikau 
delta 1.1.-31.12.2020 

Todettiin vastuuvapauden myontamisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 koskevan 
seuraavia henkiloita: 
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• Veli Matti Reinikkala (4.9.2020 alkaen) 
• Sebastian Bondestam 
• Antti Kaunonen 
• Kai Maenpaa 
• Sarlotta Narjus 
• Teuvo Salminen 
• Tero Telaranta 
• Michael Willame 
• Arto Metsanen, toimitusjohtaja (31.5.2020 asti) 
• Sasu Koivumaki, toimitusjohtajan sijainen 31.5.2020 astija vt. toimitus- 

johtaja 1.6.-31.12.2020. 

Todettiin, etta ne tilikaudella 2020 hallituksen jasenina ja toimitusjohtajana toi 
mineet henkilot, jotka osallistuivat ennakkoaanestykseen, eivat aanestaneet 
tassa paatoskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 236 981 osaketta ja aanta, vastaten 
64,35 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista, Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 42 942 947. 
Vastuuvapauden myontamisen puolesta annettiin 42 942 947 aanta vastaten 
100,00 prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara.joilla ei aa 
nestetty, oli 521 433 kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti myontaa vastuuvapauden ylla 
mainituille hallituksen jasenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 

Palkitsemisraportin esittaminen ja hyvaksyminen 

Todettiin, etta yhtion palkitsemisraportti oli julkistettu 22.3.2021, ja etta se oli 
ollut siita alkaen nahtavilla yhtion internetsivuilla. Todettiin, etta palkitsernisra 
portti oli esitetty yhtiokokoukselle, 

Palkitsemisraportti otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista, Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 aanta vastaten 100,00 
prosenttia annetuista aanista, Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, 
oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hyvaksya esitetyn toimielinten 
palkitsemisraportin. Paatos palkitsemisraportin hyvaksymisesta oli neuvoa-an 
tava. 
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Hallituksen jasenten palkkioista paattaminen 

Todettiin, etta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtioko 
koukselle, etta hallituksen jasenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot seka valio 
kuntatyosta maksettavat palkkiot pysyvat ennallaan. Todettiin edelleen, etta ni 
mitystoimikunta oli ehdottanut, etta hallituksen jasenten kiinteasta vuosipalkki 
osta osa voidaan maksaa yhtion osakkeina. Hallituksen jasen voi oman harkin 
tansa mukaan valita, etta osa kiinteasta vuosipalkkiosta maksetaan yhtion osak 
keina ja osa rahana siten, etta noin 40 % kiinteasta vuosipalkkiosta maksetaan 
Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden maara 
maaritetaan Nasdaq Helsinki Oy:n yllapitarnassa porssikaupankaynnissa maa 
raytyneen osakkeen arvon perusteella siten, etta osakkeen arvona kaytetaan 
osakkeen kaupankayntimaarilla painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n 
tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupaivaa seuraavan kuukau 
den ajalta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus oli sisaltynyt koko 
naisuudessaan yhtiokokouskutsuun. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista, Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 
380 aanta vastaten 100,00 prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lu 
kumaara, joilla ei aanestetty oli, o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hyvaksya osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen. 

Hallituksen jasenten lukurnaarasta paattaminen 

Todettiin, etta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtioko 
koukselle, etta hallitukseen valitaan seitseman (7) jasenta varsinaisen yhtioko 
kouksen 2022 paattymiseen asti. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 
380 aanta vastaten 100,00 prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lu 
kumaara, joilla ei aanestetty, oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti osakkeenomistajien nimitystoi 
mikunnan ehdotuksen mukaisesti, etta hallitukseen valitaan seitseman (7) ja 
senta. 

13 Hallituksen jasenten valitseminen 

Todettiin, etta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtioko 
koukselle, etta toimikaudeksi, joka alkaa taman yhtiokokouksen paattyessa ja 
paattyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiokokouksen paattyessa, valitaan uudelleen 
hallituksen jaseniksi Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kauno 
nen, Sarlotta N arjus, Tero Telaranta ja Michael Willome ja etta Arja Talma vali 
taan hallitukseen uutena jasenena. 

Kaikki ehdotetut henkilot ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen 
jasenten toimikausi paattyy ensimrnaisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtioko 
kouksen paattyessa. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 463 
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270 aanta vastaten 99,997 prosenttia annetuista aanista ja osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 110 aanta vastaten 0,003 pro 
senttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, oli 
o kappaletta. 

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

Tilintarkastajan palkkiosta paattaminen 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio yhtion hyvaksyrnan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mu 
kaan. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista, Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 aanta vastaten 100,00 
prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, 
oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukai 
sesti, etta tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtion hyvaksyman tilintarkasta 
jan kohtuullisen laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valitseminen 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtion tilintarkasta 
jaksi valitaan tilintarkastusyhteiso KPMG Oy Ab,joka on ilmoittanut paavastuul 
liseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 464 380 aanta vastaten 100,00 
prosenttia annetuista aanista. Niiden osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, 
oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukai 
sesti, etta toimikaudeksi, joka paattyy ensimmaisen valintaa seuraavan varsinai 
sen yhtiokokouksen paattyessa, tilintarkastusyhteiso KPMG Oy Ab valitaan tilin 
tarkastajaksi. Merkittiin, etta KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiolle, etta paavas 
tuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. 

Hallituksen valtuuttaminen paattamaan yhtion omien osakkeiden hankkimisesta 
seka niiden pantiksi ottamisesta 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtiokokous valtuut 
taisi hallituksen paattamaan yhtion omien osakkeiden hankkimisesta seka nii 
den pantiksi ottamisesta yhdessa tai useammassa erassa seuraavasti: 

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumaara voi olla yh 
teensa enintaan 8 ooo ooo osaketta, mika vastaa noin 10 prosenttia yhtion kai 
kista rekisteroidyista osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiolain 
maaraykset yhtion ja sen tytaryhteisojen hallussa tai panttina kulloinkin olevien 
omien osakkeiden enimmaismaarasta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen no 
jalla hankkia vain vapaalla omalla paaomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapaivana julkisessa kaupankaynnissa 
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 
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Hallitus paattaa miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osak 
keita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, etta valtuutus ku 
moaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset. 
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Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista. Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Hallituksen ehdotusta kannatti 43 464 380 aanta ja osaketta vastaten 100,00 
prosenttia annetuista aanista ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden 
osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paatta 
maan omien osakkeiden hankkimisesta seka niiden pantiksi ottamisesta halli 
tuksen ehdotuksen mukaisesti. 

Hallituksen valtuuttaminen paattamaan osakeannista seka optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtiokokous valtuut 
taisi hallituksen paattamaan yhdesta tai useammasta osakeannista, sisaltaen oi 
keuden antaa uusia tai luovuttaa yhtion hallussa olevia osakkeita, seka antaa op 
tioita tai muita osakeyhtiolain 10 luvun mukaisia erityisia oikeuksia osakkeisiin. 
Valtuutus kasittaisi yhteensa enintaan 8 ooo ooo osaketta, mika vastaa noin 10 
prosenttia yhtion nykyisista osakkeista. 

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta paattaa suunnatusta osa 
keannista. Valtuutusta esitetaan kaytettavaksi yhtion kannalta tarkeiden jarjes 
telyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien jarjestelyjen tai investointien rahoittami 
seen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen paattamiin tarkoituksiin, 
joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi 
keuksien antamiseenja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava ta 
loudellinen syy. 

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

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, etta valtuutus ku 
moaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset. 

Merkittiin, etta aanestykseen osallistui 54 758 414 osaketta ja aanta, vastaten 
64,96 prosenttia yhtion kaikista osakkeistaja aanista, Aanileikkuri huomioon ot 
taen kokouksessa kaytettavissa olevien aanten kokonaismaara oli 43 464 380. 
Hallituksen ehdotusta kannatti 43 464 380 aanta ja osaketta vastaten 100,00 
prosenttia annetuista aanista ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden 
osakkeiden lukumaara, joilla ei aanestetty, oli o kappaletta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen paatta 
maan osakeannista seka optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiolain 10 luvun 1 
§:ssa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
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18 Kokouksen paattaminen 

Puheenjohtaja totesi, etta asialistan asiat olivat loppuun kasitelty ja etta poyta 
kirja tulee nahtaville yhtion internetsivuille viimeistaan 27-4.2021. 

Puheenjohtaja paatti kokouksen kello 15.15. 

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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Pauliina Tenhunen 
Kokouksen puheenjohtaja 
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