Publicerad 23.4.2019
Villkor
Avkastningsandelsemissionen

1 (1)

Kronoby Andelsbanken
Avkastningsandelsemissionen 2019 – 2020
Banken verkställer en Avkastningsandelsemission där andelsbankens ägarkunder tilldelas för teckning
sådana Avkastningsandelar som avses i 8 § i andelsbankens stadgar. Andelsbankens styrelse har
fastställt följande villkor för Avkastningsandelsemissionen
–
–
–

–
–

–
–

Teckningstiden är 1.4.2019 – 31.12.2020. Andelsbankens styrelse har dock rätt att när som
helst under teckningstiden avbryta emissionen.
Det är bankens ägarkunder som kan teckna Avkastningsandelar.
Det nominella beloppet på en Avkastningsandel och den Avkastningsinsats som enligt andelsbankens stadgar ska betalas som teckningspris för Avkastningsandelen är etthundra (100) euro.
Avkastningsinsatsen ska betalas i pengar omedelbart i samband med att teckningsansökan godkänns.
Det totala antalet Avkastningsandelar som tilldelas ägarkunderna för teckning är 10000 andelar.
Den ägarkundsspecifika minimiteckningen är en (1) Avkastningsandel. I den här emissionen är
den ägarkundsspecifika maximiteckningen av Avkastningsandelar 200 andelar. Det ägarkundsspecifika maximiinnehavet av Avkastningsandelar är dock 1500 andelar, och det här antalet kan
inte överskridas med teckningarna.
Beslutet om godkännande av teckningsansökningar görs på bankens kontor i den ordning som
ansökningarna tagits upp för behandling, dock inom gränserna för det maximibelopp och den
teckningstid som fastställts för andelsemissionen.
Avkastningsandelar kan inte tecknas med kredit som beviljats av andelsbanken eller ett annat
företag som hör till OP Gruppen.

Ansökningarna om teckning ska göras skriftilig med de tekningsblanketter som upprättats för ansökningarna eller elektroniskt eller per telefon enligt anvisningar från banken. En ägarkund måste i samband med att ägarkunden lämnar in teckningsblanketten ta emot de emissionsprospekt som gäller
Avkastningsandelen och som också hålls tillgängliga för ägarkunder på andelsbankens internetsida på
adressen op.fi/kruunupyyn-osuuspankki .
Närmare information om Avkastningsandelar: bankens kontor, telefontjänsten tfn 010 254 3101
samt andelsbankens internetsida op.fi/kruunupyyn-osuuspankki. De handlingar om Avkastningsandelsemissionen som avses i 9 kap. 9 § i lagen om andelslag hålls under teckningstiden tillgängliga för
ägarkunderna på bankens kontor samt på internetsidorna på adressen op.fi/kruunupyyn-osuuspankki.
Kronoby 18.3.2019

111111e

Kronoby Andelsbanken
Styrelsen

Upprättats av
Kronoby Andelsbanken

Postadress
Kronobyvägen 8
68500 KRONOBY

Besöksadress
Kronobyvägen 8
KRONOBY

Telefon
0102543101

Kronoby Andelsbanken, FO-nummer 0180054-4, Kronobyvägen 8, 68500 KRONOBY, Hemort KRONOBY

E-post/Internet
kronoby@op.fi
op.fi

