
 

   
   
   
   
   

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 10.4.2018  PIDETTÄVÄLLE  
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
 
 
 
1. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen 

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 247 313 euroa, josta tilikauden voitto on 
6 150 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja. 

Hallitus ehdottaa 10.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2017 
voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella 
jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun 
täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 
26.4.2018. 
 

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
 Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 

tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.   
 

3. Tilintarkastajan valitseminen 
 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & 
Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandin. 

 
 
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai 
useammasta annista, 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 20.000.000 osaketta, joka vastaa 10 
prosenttia yhtiön osakkeista.  
 
Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. 
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 annin 
suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. 

 
Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä 
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 30.6.2019 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi 
aikaisemmat   valtuutukset. 

 
5.  Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen 

 
Tausta 
 
Kyro Oyj Abp jakautui kokonaisjakautumisella kahdeksi yhtiöksi vuonna 2001. Jakautuneen 
yhtiön osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena uuden Kyro Oyj Abp:n (nykyinen 
Glaston Oyj Abp) osakkeita. Vanhalla Kyro Oyj Abp:lla oli tuolloin muutamia 
osakkeenomistajia, jotka eivät olleet esittäneet osakekirjojaan eivätkä vaatineet 
osakeoikeuksiensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään (vanha Kyro Oyj Abp liittyi arvo-
osuusjärjestelmään 1995). Näiden vanhan Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajien lukuun oli 
avattu osakeyhtiölain mukaisesti arvopaperikeskukseen yhteistili. Vuonna 2001 
jakautumisen yhteydessä yhteistilillä olleita osakkeita vastaan jakautumisvastikkeena 
saadut uuden Kyro Oyj Abp:n osakkeet siirtyivät uuden yhtiön avaamalle yhteistilille. Uusi 
Kyro Oyj Abp muutti nimensä Glaston Oyj Abp:ksi vuonna 2007. Nimenmuutosta lukuun 
ottamatta yhtiö pysyi samana.  
  
Osakeyhtiölain mukaan, mikäli osakkeenomistaja ei ole asianmukaisesti vaatinut 
yhteistilille kuuluvien osakkeiden kirjaamista tilinhoitajalta, voi yhtiökokous päättää 
osakeyhtiölain mukaisesti mainitulle yhteistilille kirjattujen osakeoikeuksien 
menettämisestä. 
 
Ehdotus  
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin 
mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilille kirjattuihin 
osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen 
yhtiökokouksen päätöstä 10.4.2018 klo 16, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös 
osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten esimerkiksi vanhentumattomat osingot, menetettäisiin. 
Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita koskevia säännöksiä. Hallituksen ehdotuksen perusteella yhtiön hallituksen olisi 
mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.  
 
Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta, mikä vastaa 0,039 
prosenttia Glaston Oyj Abp:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Edellä 
tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-
osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa 
yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 
31.5.2018. 
 

 
Helsingissä maaliskuun 8 päivänä 2018 
GLASTON OYJ ABP 
Hallitus 


