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God avkastningsmål endast för ägarkunder

Vad är Avkastningsandelen?
Avkastningsandelen är en placering i din andelsbanks eget kapital i enlighet med lagen om
andelslag. Ägarkundernas Avkastningsandelsteckningar stärker andelsbankens kapitaltäckning, och därför eftersträvas årligen en konkurrenskraftig ränta på Avkastningsandelen.
Avkastningsandelen är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti.
När din andelsbank har meddelat att en Avkastningsandelsemission har börjat, har du som
ägarkund möjlighet att teckna Avkastningsandelar och dra nytta av din andelsbanks framgång.
Då du placerar i Avkastningsandelen lönar det sig att vara beredd på en placeringstid på minst
tre år. Minimiplaceringen är 100 euro och maximiplaceringen varierar från andelsbank till
andelsbank.

Andelsbanken är en finländsk bank
som ägs av sina kunder.

Avkastningsandelen är en placering i din
andelsbank. Din placering stärker kapitaltäckningen i din andelsbank.

Avkastningsandelen är ett utmärkt
alternativ om du är ute efter en
långfristig placering.
Genom att placera i Avkastningsandelen tar du
del av din banks framgång. Målet är att nå en
konkurrenskraftig årsränta på din placering.
Vår grunduppgift är att med hjälp av vår starka
kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk
framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och
vår omvärld.

Hur drar jag nytta av Avkastningsandelen?
Avkastningsandelen är en placering i din andelsbanks kapital. Ju mer Avkastningsandelar det
tecknas, desto bättre blir soliditeten i din andelsbank. En framgångsrik och solid andelsbank är
en stark lokal aktör som erbjuder dig mångsidiga förmåner och som kan betala en rejäl ränta
på Avkastningsandelen.
Målet för 2021 är en ränta på 3,25 procent, vilket i jämförelse med marknadsräntorna är en
synnerligen konkurrenskraftig avkastning. Avkastningsmålet kan ändras årligen, och den slutliga räntan fastställs årligen i efterskott. Räntan för det föregående året betalas följande år i juni.
Avkastningsandelen beskattas lindrigare än de flesta andra placeringar. Räntan som betalas på Avkastningsandelen är kapitalinkomst i personbeskattningen. Av räntan på
Avkastningsandelar utgör 75 procent skattefri kapitalinkomst och 25 procent skattepliktig inkomst upp till 5 000 euro. Till den del beloppet överskrider den här gränsen utgör 85 procent
skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. De räntor och med dem jämförbara intäkter som en skattskyldig fått från olika andelslag räknas ihop vid granskningen av
gränsen på 5 000 euro. På räntan på Avkastningsandelen verkställer banken förskottsinnehållning enligt 7,5 procent upp till 5 000 euro och enligt 25,5 procent på överskridande del.
Ingen förskottsinnehållning verkställs på en ränta som är 20 euro eller mindre. Observera att
beskattningen kan ändras.
Genom att placera i Avkastningsandelen deltar du i din andelsbanks framgång

Ägarkunderna får fördelar och kan påverka.
Då jag
koncentrerar
mina ärenden till
andelsbanken kan jag
få rabatt på bankoch försäkringstjänster.

Jag kan på många sätt
dra nytta av
OP-bonus som samlas
för mina bank- och/eller
försäkringsärenden.

Jag tar del av min
banks framgång
då jag får ränta på
Avkastningsandelen.

Jag kan påverka i
min andelsbank via
fullmäktige och
styrelsen.

Jag kan teckna
Avkastningsandelar
i min andelsbank.

Avkastningsandelen
är en placering i min
bank och i den lokala
företagsverksamhetens
livskraft.

Vad ska jag beakta då jag placerar
i Avkastningsandelar?
För Avkastningsandelen eftersträvas en ränta i enlighet med avkastningsmålet, men räntan
kan inte garanteras. Utbetalningen av räntan och räntans storlek beror alltid på bankens resultat. Räntan fastställs årligen i efterskott vid fullmäktigesammanträdet eller andelsstämman.
Räntan på Avkastningsandelen betalas från bankens utdelningsbara överskott i enlighet med
lagen om andelslag. Det uppstår inte nödvändigtvis alla år utdelningsbart överskott. Det är
också möjligt att Andelsbankens utdelningsbara överskott är större än det belopp som betalas
i ränta på Avkastningsandelarna. Avkastningsandelarna ger inte OP-bonus.
Du kan avstå från Avkastningsandelen genom att säga upp den. Återbetalningstiden för
Avkastningsandelarna är 12 månader från slutet av de det år under vilken Avkastningsandelarna sägs upp. Avkastningsandelen saknar kapitalgaranti, och återbetalningen är
villkorlig. Det placerade kapitalet kan gå förlorat, till exempel eftersom banken enligt
stadgarna har rätt att vägra att återbetala andelarna.
Om Avkastningsandelarna inte kan återbetalas i sin helhet, har andelsbanken med stöd av sina
stadgar möjlighet till efterhandsåterbetalning ännu under de fem följande räkenskapsperioderna, varefter rätten till efterhandsåterbetalning upphör.
Avkastningsandelen kan inte fritt överlåtas vidare, eftersom den kan överföras endast till
en annan ägarkund i andelsbanken. Avkastningsandelarna har inte heller någon sekundärmarknad.

Handla genast
• Då du är ägarkund har du möjlighet att teckna Avkastningsandelar så länge Avkastningsandelsemissionen pågår. Emissionen är begränsad och kan avbrytas vid behov.
• Bli ägarkund och gör en teckning på din andelsbanks kontor eller genom att ringa telefontjänsten 0100 0500 (mån.-fre. 8-19, lna/msa.).

Tilläggsinformation
• På din andelsbanks kontor eller på bankens sidor på adressen op.fi kan du ta del av
ytterligare material om Avkastningsandelen: broschyren om Avkastningsandelen, villkoren för Avkastningsandelsemissionen, stadgarna och de ekonomiska nyckeltalen för din
andelsbank samt OP Gruppens presentation av Avkastningsandelarna.
• Mer information finns också på adressen op.fi/avkastningsandel.

