1 (10)

© OP
1.10.2020

PRESENTATIONSBROSCHYR OM OP GRUPPENS AVKASTNINGSANDELAR
Innehåll
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III.

I.

OP GRUPPENS ANDELSBANKERS AVKASTNINGSANDELAR OCH AVKASTNINGSANDELSEMISSIONER ............. 1
INFORMATION OM OP GRUPPEN OCH OP ANDELSLAG ............................................................................................... 2
Sammanslutningen av inlåningsbanker och OP Gruppen ............................................................................... 2
Det solidariska ansvaret mellan de medlemskreditinstitut som ingår i OP Gruppen .................................. 5
OP Gruppens förvaltning ...................................................................................................................................... 5
OP Gruppens riskhantering och kapitaltäckning ............................................................................................... 6
Andelsbankens kapitaltäckning och tillsynen över den..................................................................................... 7
OP Gruppens affärsrörelse ................................................................................................................................... 7
Riskfaktorer i anslutning till OP Gruppens affärsrörelse .................................................................................. 7
Ägare ........................................................................................................................................................................ 8
Betydande avtal...................................................................................................................................................... 9
Rättegångar ............................................................................................................................................................ 9
Bedömning av pandemins konsekvenser ........................................................................................................... 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR................................................................................................................................................. 10

OP GRUPPENS ANDELSBANKERS AVKASTNINGSANDELAR OCH AVKASTNINGSANDELSEMISSIONER
Andelsbankerna i OP Gruppen kan emittera sådana avkastningsandelar som avses i 8 § i
andelsbankernas stadgar (“Avkastningsandel”). Avkastningsandelarna kan tecknas av
respektive andelsbanks medlemmar. En Avkastningsandel är en sådan i lagen om andelslag
(421/2013, “Lagen om andelslag”) avsedd placering i respektive andelsbanks eget kapital
som saknar företrädesrätt vid eventuell insolvens. Endast respektive andelsbanks
medlemmar kan teckna Avkastningsandelar.
Avkastningsandelarna tilldelas andelsbankens medlemmar för teckning i enlighet med
villkoren
för
respektive
andelsbanks
avkastningsandelsemission
(“Avkastningsandelsemission”). Andelsbankens styrelse ska i villkoren för en
Avkastningsandelsemission bestämma när teckningstiden börjar och när den slutar.
Andelsbanken ska minst en vecka innan teckningstiden börjar meddela att
Avkastningsandelsemissionen inleds.
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. Andelsbankens styrelse ska bestämma det totala antal
Avkastningsandelar som tilldelas medlemmarna för teckning samt det medlemsspecifika
maximiantal Avkastningsandelar som en enskild medlem kan tilldelas. Den medlemsspecifika
minimiteckningen uppgår till en (1) Avkastningsandel och det medlemsspecifika
maximiantalet består av det antal som bankens styrelse bestämt.

Upprättad av
OP Andelslag

Postadress
PB 308
00013 OP

Besöksadress
Gebhardsplatsen 1
HELSINGFORS

OP Andelslag, FO-nummer 0242522-1, PB 308, 00013 OP, hemort HELSINGFORS

E-post/Internet
fornamn.efternamn@op.fi
op.fi
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Andelsbankens kontor besluter om godkännande av teckningsansökningar i den ordning som
ansökningarna tagits upp för behandling, dock inom gränserna för det maximiantal och den
teckningstid som fastställts för andelsemissionen.
Den som placerar i en Avkastningsandel bär risken för att räntan på Avkastningsandelen och
det kapital som placerats i den går förlorade.
I den här presentationsbroschyren (“Presentationsbroschyr”) ges allmän information om
andelsbankernas Avkastningsandelar samt om OP Gruppen och andelsbankerna. Varje
andelsbank offentliggör på bankens internetsidor för de Avkastningsandelar som
ifrågavarande bank kommer att emittera en broschyr om teckning av Avkastningsandelar
(“Teckningsbroschyr”). Teckningsbroschyren hålls framlagd också i andelsbankens kontor.
Presentationsbroschyren och Teckningsbroschyren är inte sådana prospekt som avses i
värdepappersmarknadslagen, och Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt
handlingarna. Den här Presentationsbroschyren ska läsas tillsammans med
Teckningsbroschyren som innehåller närmare information om Avkastningsandelsemissionen
och den andelsbank som ordnar emissionen.
OP Gruppen har fastställt en vinstutdelningspolicy för Avkastningsandelarna. Enligt policyn
strävar OP Gruppen efter att betala 2,75 %–3,75 % i årlig ränta på Avkastningsandelarna,
dock högst 30 % av sitt resultat. OP Gruppen fastställer avkastningsmålet för räntan på
Avkastningsandelarna årligen. Räntan på Avkastningsandelen och betalningen av räntan
beror på Andelsbankens finansiella ställning. Den ränta som Andelsbanken betalar på
Avkastningsandelarna kan vara lägre än det mål som OP Gruppen har ställt upp för räntan
på Avkastningsandelarna, om bankens finansiella ställning inte medger betalning av ränta
enligt
avkastningsmålet.
Andelsbankens
ekonomiska
nyckeltal,
bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på andelsbankens internetsidor på
adressen www.op.fi > OP Gruppen > Info om gruppen > Andelsbankerna > Andelsbankernas
egna sidor.
II.

INFORMATION OM OP GRUPPEN OCH OP ANDELSLAG
1.

Sammanslutningen av inlåningsbanker och OP Gruppen
OP Gruppen är en kooperativ finansgrupp, grundad 1902, som består av självständiga
andelsbanker samt gruppens centralinstitut och dess dotterföretag. Sammanslutningen är
en sådan helhet som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010,
“Sammanslutningslagen”). De kreditinstitut, dvs. andelsbanker, och centralinstitutet OP
Andelslag som hör till sammanslutningen är solidariskt ansvariga för varandras skulder. På
OP Gruppen tillämpas finsk lag.
OP Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången
mellan alla. OP Andelslags grunduppgift är att främja ägarkundernas och omvärldens
bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Det långsiktiga beaktandet av kunden
märks också i en kontinuerlig förnyelse. Tjänster och produkter utvecklas efter kundernas
behov.
Grunden för OP Gruppens framgång är fast förankrad vid att främja ägarkundernas och
omvärldens ekonomiska framgång, välfärd och trygghet. Att vara finländsk är en viktig del av
gruppens identitet.
Sammanslutningen av inlåningsbanker består av


sammanslutningens centralinstitut, dvs. OP Andelslag
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företag som ingår i centralinstitutets finansiella företagsgrupp



centralinstitutets medlemskreditinstitut



företag som ingår i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper



sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster ovan nämnda
företag tillsammans innehar över hälften.

Omfattningen hos OP Gruppen skiljer sig från omfattningen hos sammanslutningen av
inlåningsbanker genom att OP Gruppen också omfattar andra företag än kreditinstitut,
finansiella institut eller tjänsteföretag. De viktigaste av de här företagen är
försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och
försäkringskonglomerat. Dessutom hör Pohjola Sjukhus Ab, som bedriver
sjukhusverksamhet, till OP Gruppen.
OP Gruppens struktur 1.10.2020 presenteras i schemat nedan.

Närmare information och aktuella uppgifter om OP Gruppen finns på adressen www.op.fi >
OP Gruppen.
1.1. Medlemsandelsbankerna
Andelsbanken ägs av sina kunder. Varje andelsbank är en självständig inlåningsbank som
regionalt bedriver lokal hushållsbanksrörelse och där kärnan i verksamheten är en
kundfokuserad rörelse. Till sin företagsform är andelsbankerna andelslag, där varje ägarkund
har en likvärdig röst. Därför kan andelsbankerna inte köpas och beslutsfattandet stannar hos
ägarkunderna.
Andelsbankernas verksamhet baserar sig på lönsamhet. Andelsbankerna erbjuder sina
kunder högklassiga och konkurrenskraftiga bank- och försäkringstjänster. Målet är inte vinst
på kort sikt, utan en kontinuerlig framgång tillsammans med kunderna. Avkastningen på
andelsbankernas affärsrörelse används för ägarkundernas bästa: för att utveckla produkter,
tjänster och förmåner.
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Den beslutsmodell som tillämpas i andelsbankerna och OP Andelslag presenteras i schemat
nedan.

1.2. OP Andelslag
OP Gruppens centralinstitut, OP Andelslag, är ett finländskt andelslag, och dess företags- och
organisationsnummer är 0242522-1. OP Andelslag har registrerats i handelsregistret
23.5.1997. Dess registrerade hemort är Helsingfors, dess registrerade adress är
Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors och dess telefonnummer är 010 252 010. OP
Andelslags räkenskapsperiod är ett kalenderår.
OP Andelslag är centralinstitut för sammanslutningen av inlåningsbanker. Det är ett
andelslag, vars medlemmar är inlåningsbanker och andra kreditinstitut som hör till
sammanslutningen. Enligt sammanslutningslagen är centralinstitutet berättigat att styra
sammanslutningens företag och skyldigt att övervaka deras verksamhet.
OP Andelslags grunduppgift är att skapa förutsättningar för OP Gruppens enhetlighet och
framgång. Dess uppgift är att i enlighet med en överenskommen strategi övervaka och styra
gruppens affärsrörelse. OP Andelslag håller också uppsikt över omvärlden, samlar
information om förändringar inom branschen och om marknaden samt ansvarar för
gruppens företagsprofil, anseende och varumärken.
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Närmare information om OP Andelslag och de övriga företagen i OP Gruppen finns på
adressen www.op.fi > OP Gruppen.
2.

Det solidariska ansvaret mellan de medlemskreditinstitut som ingår i OP Gruppen
Minimibeloppet av kapitalbasen och likviditeten hos de företag som ingår i sammanslutningen
av inlåningsbanker övervakas konsoliderat. Sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag
ansvarar för medlemskreditinstitutens skulder, och medlemskreditinstituten är solidariskt
ansvariga för varandras skulder. En borgenär som inte av ett medlemskreditinstitut har fått
betalning för en fordran som förfallit till betalning, kan kräva betalning av centralinstitutet
när huvudförpliktelsen har förfallit till betalning.
Centralinstitutet är skyldigt att som en sådan stödåtgärd som avses i sammanslutningslagen
till ett medlemskreditinstitut betala så mycket som behövs för att förhindra att
medlemskreditinstitutet försätts i likvidation. Dessutom ansvarar centralinstitutet för de av
medlemskreditinstitutets skulder som inte kan betalas med medlemskreditinstitutets egna
medel.
Ett medlemskreditinstitut är skyldigt att till centralinstitutet betala sin andel av det belopp
som centralinstitutet har betalat antingen till ett annat medlemskreditinstitut som en
stödåtgärd eller till ett annat medlemskreditinstituts borgenär för en skuld som förfallit till
betalning och för vilken borgenären inte har fått betalning av medlemskreditinstitutet. Om
centralinstitutet är insolvent har medlemskreditinstitutet dessutom enligt Lagen om
andelslag en obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder.
Medlemskreditinstitutens ansvar för belopp som centralinstitutet på något
medlemskreditinstituts vägnar har betalat till medlemskreditinstitutets borgenärer ska
fördelas mellan medlemskreditinstituten i förhållande till deras senast fastställda
balansomslutningar.
Det sammanlagda belopp som årligen tas ut hos medlemskreditinstituten för stödåtgärder
för att undvika likvidation av ett annat medlemskreditinstitut får per räkenskapsperiod uppgå
till högst fem tusendelar av varje medlemskreditinstituts senast fastställda balansomslutning.
Det solidariska ansvaret för de medlemskreditinstitut som ingår i sammanslutningen och
möjligheten till stödåtgärder inom sammanslutningen gäller varje enskilt
medlemskreditinstitut som råkar ut för ekonomiska svårigheter. Det solidariska ansvaret och
stödåtgärderna omfattar dock inte inlösen eller betalning av placeringar i Avkastningsandelar
eller ränta på Avkastningsandelar.

3.

OP Gruppens förvaltning
I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess centralinstitut OP Andelslag
iakttas gällande finsk lag och de bestämmelser som utfärdats på basis av den. OP Gruppens
verksamhet regleras främst av sammanslutningslagen, lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen, försäkringsbolagslagen och lagen om
andelslag.
OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag är ett andelslag, vars medlemmar kan bestå av de
kreditinstitut som avses i sammanslutningslagen, vilkas stadgar eller bolagsordning har
godkänts av andelslaget. Om antagning av medlemmar beslutar förvaltningsrådet.
Närmare information om OP Gruppens förvaltning finns på adressen www.op.fi > OP
Gruppen > Info om gruppen > Administration.
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4.

OP Gruppens riskhantering och kapitaltäckning
OP Gruppen är en finansgrupp som utgör ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som
avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, en sådan försäkringsgrupp
som avses i försäkringsbolagslagen och en sådan sammanslutning som avses i
sammanslutningslagen. Europeiska centralbanken (ECB) ansvarar för tillsynen över OP
Gruppen. Kapitaltäckningen, likviditeten och exponeringen mot kunderna i de företag som
hör till sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat i sammanslutningen.
OP Andelslag sköter i egenskap av centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker de
styrnings- och tillsynsuppgifter som ankommer på företaget i toppen av det finans- och
försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar samt fungerar som strategisk
ägarsammanslutning för gruppen. Centralinstitutet ansvarar för riskhanteringen och
kapitalutvärderingen i OP Gruppen samt för att systemen i anslutning till det är tillräckliga
och ändamålsenliga. Varje företag som hör till OP Gruppen svarar för den egna
riskhanteringen och kapitalutvärderingen i enlighet med omfattningen och arten av deras
verksamhet. Riskhanteringen genomdrivs på grupplanet oberoende av affärsrörelsen.
Kapitaltäckningen för OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet baserar sig på den
konsoliderade kapitaltäckningen för kreditinstitut hos sammanslutningen av andelsbanker.
För OP Gruppens kapitaltäckning har ställts upp kapitalkrav såväl för det konglomerat som
avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som för den
försäkringsgrupp som avses i försäkringsbolagslagen.
För OP Gruppen upprättas regelbundet en kapitalplan som proaktivt säkerställer att
kapitaltäckningen är tillräcklig också i exceptionella omständigheter. Kapitalutvärderingen styr
gruppens risklimitsystem. Den centrala riskmätaren för kapitalplaneringen är
kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Den
mängd kapital som behövs för att täcka riskerna bedöms med OP Gruppens interna modell
för ekonomiskt kapitalkrav. I OP Gruppen utförs som ett led av normal planering och styrning
av affärsverksamheten olika slags stresstester och scenarioanalyser. Stresstest används för
att uppskatta hur olika exceptionellt allvarliga men möjliga situationer kan påverka
likviditeten, lönsamheten och kapitaltäckningen hos gruppen eller ett företag i gruppen.
4.1. Resolutionsförfarande
Enligt lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014,
“Resolutionslagen”) har Verket för finansiell stabilitet eller någon annan behörig
resolutionsmyndighet befogenheter att, då de kriterier som anges i lagen uppfylls, ställa en
bank som råkat i finansiella svårigheter under resolutionsförvaltning. Resolutionsmyndighet
för bankerna i OP Gruppen är EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board) i Bryssel.
Om en banks förluster är tillräckligt stora, kan bankens borgenärer utöver bankens ägare
(t.ex. de som placerat i Avkastningsandelar) genom resolutionsförvaltningen förlora sina
placeringar delvis eller helt. Enligt de allmänna principerna i resolutionslagen ansvarar
bankens aktie- eller andelsägare eller innehavare av lån och borgenärer för bankens förlust
med samma förmånsrätt som vid bankens konkurs. Vid ett resolutionsförfarande minskas
eller ändras poster som räknas till eget kapital, och avkastningsandelen ingår i dem.
Borgenärernas förluster kan inte vid resolution vara större än vid bankens konkurs.
Borgenärer som har samma förmånsrätt ska bemötas jämlikt.
Avkastningsandelarna omfattas av en risk för att avkastningsandelarna i ett
resolutionsförfarande som eventuellt inleds till följd av en andelsbanks eller OP Gruppens
allvarliga finansiella svårigheter kan bli föremål för nedskrivning eller konvertering till aktier
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samt att det solidariska ansvaret och möjligheterna till stödåtgärder hos de
medlemskreditinstitut som hör till sammanslutningen eventuellt inte gäller de
skuldförbindelser som skulle konverteras till aktier i resolutionsförfarandet eller att beloppet
av räntan eller gottgörelsen ändras eller att en betalning flyttas. I ett resolutionsförfarande
kan en eventuell överlåtelse eller försäljning av bankens affärsverksamhet som
resolutionsverktyg inverka på andelsbankens förmåga att uppfylla de betalningsskyldigheter
som följer av Avkastningsandelarna. Till följd av det som nämns ovan bär en innehavare av
Avkastningsandelar risken för att det kapital som placerats kan gå förlorat helt eller delvis.
Närmare information om OP Gruppens affärsrörelse, kapitaltäckning och riskposition finns
på adressen www.op.fi > OP Gruppen > Medier > Rapporter. I det här avsnittet finns bokslut
och delårsrapporter.
5.

Andelsbankens kapitaltäckning och tillsynen över den
Enligt sammanslutningslagen får tillsynsmyndigheten ge centralinstitutet tillstånd att besluta
om undantag för sina medlemskreditinstitut i fråga om kapitalbasens relation till
kapitalkravet, exponeringarna mot kunder, kraven på likviditeten och den kvalitativa
riskhanteringen.
OP:s centralinstitut OP Andelslag har med tillsynsmyndigheternas tillstånd beviljat sina
medlemskreditinstitut undantag som gäller andelsbankernas exponeringar mot kunder,
likviditet och kvalitativa riskhantering. Centralinstitutet får inte bevilja undantag från
bestämmelserna till ett kreditinstitut som avsevärt eller upprepade gånger försummat
centralinstitutets anvisningar enligt 17 § i sammanslutningslagen eller att fullgöra sina
skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som tillsynsmyndigheten beviljat med stöd av
den bestämmelsen. Ett sådant undantag får ges för högst tre år.
Andelsbankerna är inte skyldiga att offentliggöra en sådan delårsrapport som avses i 12 kap.
12 § i kreditinstitutslagen, och inte heller att ge ut uppgifter om kapitaltäckningen (s.k.
uppgifterna enligt Pelare III) i sin helhet, utan de ges ut för sammanslutningen av
andelsbanker.

6.

OP Gruppens affärsrörelse
OP Gruppen är Finlands ledande finansgrupp. Den erbjuder sina kunder en omfattande och
mångsidig helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Företagen i OP Gruppen
bedriver bank- och försäkringsrörelse främst på den inhemska marknaden.
Närmare information om OP Gruppens affärsrörelse finns på adressen www.op.fi > OP
Gruppen > Info om gruppen > OP i korthet > Affärsområden.

7.

Riskfaktorer i anslutning till OP Gruppens affärsrörelse
Liksom alla andra placeringar förknippas också placeringar i Avkastningsandelar med risker.
I förteckningen nedan beskrivs de viktigaste risker som ansluter sig till andelsbanken och OP
Gruppen. Också sådana risker och osäkerhetsfaktorer som inte beskrivits här till exempel för
att de inte för närvarande är identifierade eller för att de betraktas som små, kan påverka
andelsbankens och OP Gruppens verksamhet. De risker som ansluter sig till
Avkastningsandelar och placeringar i Avkastningsandelar har beskrivits i
Teckningsbroschyren.
Till exempel följande risker som förorsakats av en extern omständighet eller bankens egen
verksamhet kan ansluta sig till bankverksamheten, OP Gruppen och dess banker:
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8.



En försvagning i det allmänna ekonomiska läget i Finland eller utomlands, räntornas
och aktiekursernas instabilitet och förändringar i valutakurserna samt störningar på
den internationella och den nationella finansmarknaden kan försvåra OP Gruppens
och andelsbankens verksamhet.



Ett allmänt misstroende för bankerna och bankverksamheten kan försvåra också
andelsbankens affärsverksamhet och minska lönsamheten i verksamheten.



Andelsbankens kunders och motparters kreditbetalningsförmåga eller -vilja kan
försvagas, vilket kan leda till kreditförluster för andelsbanken.



Andelsbanken är beroende av OP Gruppens upplåning och likviditetsläge, varför
allvarliga störningar i verksamheter på grupplanet kan försvåra andelsbankens
verksamhet.



Den hårda konkurrensen i finansbranschen kan påverka andelsbankens verksamhet.



Andelsbankens framgång beror på kompetenta medarbetare, varför misslyckanden
i personalpolitiken eller arbetskonflikter i bankbranschen kan försvåra
andelsbankens verksamhet.



Den ökande regleringen i finansbranschen, i synnerhet i fråga om kapitaltäckningen,
kapitalbasen och likviditeten, ökar andelsbankens kostnader, försvagar
kreditgivningsförmågan och minskar bankens lönsamhet.



Ekonomiska svårigheter som omfattar hela OP Gruppen kan också äventyra
andelsbankens finansiella ställning.



Enligt sammanslutningslagen är medlemskreditinstituten, inklusive andelsbanken,
och OP Andelslag solidariskt ansvariga för varandras skulder. Om centralinstitutet
är insolvent har medlemskreditinstituten dessutom enligt Lagen om andelslag och
centralinstitutets stadgar en obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder.



Det är inte säkert att OP Gruppen lyckas verkställa sin strategi och förnya sin
affärsverksamhet, och ett misslyckande på den här punkten kan försvåra
andelsbankens och OP Gruppens verksamhet.



Rättegångar, tillsynsmyndigheternas åtgärder samt eventuella fel och missbruk som
företrädare för andelsbanken gör sig skyldiga till kan utöver påföljdsavgifter och
ersättningsansvar också medföra att andelsbankens anseende och det allmänna
förtroendet för banken försämras.



En skatterisk ansluter sig till ändringen av skattesatser eller skattelagstiftning eller
oriktiga tolkningar av dem. Om skatterisken realiseras kan det medföra att
betalningar förhöjs eller att skattemyndigheterna förordnar sanktioner som för sin
del kan leda till ekonomiska förluster.



Andelsbanken har lagt ut sina datasystem och ekonomiförvaltning till OP Gruppens
tjänsteföretag, varför allvarliga störningar i de här systemen och tjänsterna samt
andra operativa risker i verksamheten kan försvåra andelsbankens affärsrörelse.

Ägare
OP Gruppens ideella bas utgörs av kooperationen. Gruppen har i Finland över fyra miljoner
kunder, av vilka cirka 2,0 miljoner samtidigt är ägarkunder i andelsbankerna. Andelsbankens
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ägarkunder är medlemmar som utnyttjar bankens tjänster. Till andelslagets centrala
principer hör ett till antalet obegränsat och för samtliga öppet medlemskap samt att
producera förmåner till medlemmar i form av andelslagets tjänster.
Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där grundvärdena för beslutsfattandet är
principen en medlem en röst. Ägarkundrelationen ger möjlighet att delta i bankens förvaltning
och beslutsfattande. En kund som blir ägarkund i andelsbanken betalar en insats enligt
bankens stadgar. Medlemskåren utser inom sig bankens förvaltningspersoner. Finland är
regionalt indelat i 6 OP-förbund, som är andelsbankernas regionala samarbetsorgan. De
utser representanter från sina områden till OP Andelslags förvaltningsråd. I andelsbankerna
utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige eller andelsstämman, som består av
ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer styrelse för
banken.
Inom OP Gruppen iakttas mellan gruppens centralinstitut OP Andelslag och dess
medlemsbanker en arbetsfördelning som överenskommits i gruppstrategin.
Medlemsbankerna koncentrerar sig på kundrörelsen och OP Andelslag främjar och stödjer
deras affärsrörelse samt ansvarar för gruppstyrningen och den allmänna tillsynen.
9.

Betydande avtal
OP Gruppen har inga sådana betydande avtal som avviker från normal affärsrörelse och av
vilka kan följa att det för ett företag som ingår i OP Gruppen uppkommer en skyldighet eller
rättighet som är väsentlig för OP Gruppen.

10. Rättegångar
OP Gruppen har ingen vetskap om att förvaltningsförfaranden, rättegångar eller
skiljeförfaranden som kunde ha en betydande inverkan på OP Gruppens finansiella ställning
har
anhängiggjorts
eller
eventuellt
kommer
att
anhängiggöras.
Sådana
förvaltningsförfaranden, rättegångar eller skiljeförfaranden har inte heller varit anhängiga
under de senaste 12 månaderna.
11. Bedömning av pandemins konsekvenser
Till följd av coronapandemin hamnade den globala ekonomin i en recession under det andra
kvartalet 2020. Ekonomin började dock återhämta sig redan i början av sommaren då
restriktionerna lindrades. Också på finansmarknaden förbättrades läget under det andra
kvartalet tack vare centralbankernas omfattande stödåtgärder. I Finland led ekonomin mindre
än i många andra länder direkt av restriktionerna, men också hos oss minskade
nationalprodukten drastiskt på våren.
De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis exceptionellt osäkra trots den preliminära
återhämtningen inom ekonomin. På finansmarknaden kan osäkerheten snabbt öka, om
pandemin igen förvärras. Nedgången på exportmarknaden kan också inverka på den
finländska ekonomin med en fördröjning, även om pandemins direkta effekter småningom
avtar. Recessionen till följd av pandemin kan påverka bankerna och försäkringsbolagen med
en fördröjning om kundernas ekonomiska svårigheter fortsätter en längre tid.
Till följd av den exceptionella osäkerhet som förorsakas av coronapandemin ökar OP
Gruppens nedskrivningar av fordringar och minskar intäkterna från placeringsverksamheten.
OP Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019.
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III.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Läs dessutom din andelsbanks Teckningsbroschyr, andelsbankens stadgar, de
andelsbanksspecifika villkoren för Avkastningsandelsemissionen, andelsbankens ekonomiska
nyckeltal, bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt övriga handlingar som
enligt Lagen om andelslag ska hållas framlagda för medlemmarna på adressen www.op.fi >
OP Gruppen > Info om Gruppen > Andelsbankerna > Andelsbankernas egna sidor.
Utöver bokslutsuppgifterna för din andelsbank kan du ta del av hela OP Gruppens ekonomiska
nyckeltal. OP Gruppens bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut finns på
adressen www.op.fi > OP Gruppen > Medier > Rapporter > Rapporter från OP.
Ytterligare information om Avkastningsandelarna fås från andelsbankernas kontor, OPtelefontjänsten 0100 0500 och andelsbankens internetsidor www.op.fi > OP Gruppen > Info
om gruppen > Andelsbankerna > Andelsbankernas egna sidor, välj bank i förteckningen. De
handlingar om Avkastningsandelsemissionen som avses i 9 kap. 9 § i lagen om andelslag
hålls under teckningstiden tillgängliga för medlemmarna på andelsbankens kontor samt på
internetsidorna på adressen www.op.fi > OP Gruppen > Info om gruppen > Andelsbankerna
> Andelsbankernas egna sidor, välj bank i förteckningen.

