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TUOTT
TO-OSU
UUSANT
TI 2015-2
2016
meen Osuuspankissa järjestetä
ään Tuotto
o-osuusantti, jossa ossuuspankin
n jäsenten
Päijät-Häm
merkittävä
äksi anneta
aan osuuspankin sää
äntöjen 8 § mukaisia Tuotto-ossuuksia. Os
suuspankin
n
hallituksen
n päättämä
ät Tuotto-o
osuusannin
n ehdot ovat seuraav
vat:







ntäaika on 20.5.2015
5 – 31.12.2
2016. Osuu
uspankin hallituksellaa on kuitenkin oikeus
Merkin
milloin
n tahansa merkintäaja
m
an kuluesssa keskeytttää anti.
Tuotto
o-osuuksia voivat merkitä Päijätt-Hämeen Osuuspan
nkin jäseneet.
Yhden
n Tuotto-ossuuden nim
mellisarvo jja siitä merrkintähintana osuusppankin sääntöjen mukkaan
makse
ettava tuottto-osuusmaksu on sa
ata (100) euroa.
e
Tuotto-osuusm
maksu on suoritettava
s
a
rahana
a välittömä
ästi merkinttähakemukksen hyväk
ksymisen yhteydessä
y
ä.
Jäsentten merkitttäväksi ann
nettavien T
Tuotto-osuuksien kok
konaismääärä on 200..000
kappaletta.
Jäsenkkohtainen vähimmäis
smerkintä on yksi (1)) Tuotto-os
suus. Jäsennkohtainen
n Tuottoä
osuuso
omistusten
n enimmäis
smäärä on
n 2.000 kap
ppaletta, jo
ota määräää ei voida merkinnöill
m
ylittää..
Merkin
ntähakemu
usten hyväksymisestä
ä päätetää
än Päijät-Hämeen Ossuuspankin
n konttoreisssa
hakem
musten kässittelyn muk
kaisessa jä
ärjestykses
ssä, kuitenkin osuusaannissa mä
ääritellyn
kokona
aismäärän
n ja merkinttäajan puittteissa.

meen Osuuspankin sääntöjen
s
aisen lisäos
suuden om
mistaja voi hakea
Päijät-Häm
11 § muka
lisäosuukssien muun
ntamista Tu
uotto-osuukksiksi. Yhtä Tuotto-osuutta kohhden on kä
äytettävä
nimellisarv
rvoltaan va
astaava mä
äärä lisäos uuksia. Jäsenkohtain
nen Tuottoo-osuusomistusten
enimmäissmäärä on 2.000 kappaletta, jotta ei voida osuuksien
n muuntam
misessa ylitttää.
akemusten
n hyväksym
misestä pää
ätetään Pä
äijät-Hämeen Osuusppankin kon
nttoreissa.
Muuntoha
hakemukse
et sekä lisä
äosuuden m
muuntohak
kemukset on
o tehtävää kirjallisestti käyttäen niitä
Merkintäh
varten ole
evia merkin
ntälomakke
eita. Osuusspankin ha
allitus voi myöhemmin
m
n päättää sähköisest
s
ti
op.fi -verkkkopalvelun
n kautta jätettyjen ha
akemusten hyväksym
misestä, mi stä tiedote
etaan
verkkopalvelusopim
muksen tehn
neitä jäsen
niä eriksee
en. Viimeisttään merkiintähakemuksen
jättämisen
n yhteydesssä jäsenen
n on vasta
aanotettava
a Tuotto-os
suuteen liitttyvät merk
kintäesittee
et,
jotka ovatt jäsenten nähtävillä
n
myös
m
osuu
uspankin In
nternet-sivuilla osoitteeessa op.ffi/paijat-hame.
Lisätietoja
a Tuotto-ossuuksista: Päijät-Häm
meen Osuu
uspankin konttorit,
k
puuhelinpalve
elu p. 010 256
7606 sekä
ä osuuspankin Intern
net-sivut op
p.fi/paijat-h
hame. Tuottto-osuusaantia koske
evat
osuuskuntalain 9 luvvun 9 § mu
ukaiset asi akirjat ova
at merkintäaikana jässenten saattavilla Päijä
ätHämeen O
Osuuspankkin konttorreissa sekä
ä verkkosiv
vuilla osoittteessa op..fi/paijat-ha
ame.
Lahdessa
a 21.4.2015
5
PÄIJÄT-H
HÄMEEN OSUUSPA
O
ANKKI
Hallitus

