Julkaistu 10.11.2021

1 (1)

Avkastningsandelsemissionen
Villkor

Andelsbanken för Åland
Avkastningsandelsemissionen 1.12.2021 – 30.12.2022
Andelsbanken för Åland (”Andelsbanken”) verkställer en avkastningsandelsemission (”Avkastningsandelsemissionen”) där Andelsbankens ägarkunder tilldelas för teckning sådana avkastningsandelar
(“Avkastningsandelen”) som avses i 8 § i andelsbankens stadgar. Andelsbankens styrelse har fastställt
följande villkor för Avkastningsandelsemissionen
–
–
–

–

–
–

–

Teckningstiden är 1.12.2021 – 30.12.2022. Andelsbankens styrelse har dock rätt att när som
helst under teckningstiden avbryta emissionen.
Endast Andelsbankens ägarkunder 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.
Den ägarkundsspecifika minimiteckningen är en (1) Avkastningsandel. I den här emissionen är
den ägarkundsspecifika maximiteckningen av Avkastningsandelar 3 000 st andelar. Det ägarkundsspecifika maximiinnehavet av Avkastningsandelar är totalt 3 000 st andelar, och det här
antalet kan inte överskridas med teckningarna.
Det totala antalet Avkastningsandelar som tilldelas ägarkunderna för teckning är högst 50 000 st
motsvarande 5 miljoner euro.
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 Avkastningsandelsemissionen.
Avkastningsandelar kan inte tecknas med kredit som beviljats av Andelsbanken eller ett annat
företag som hör till OP Gruppen.

Ansökningarna om teckning ska göras skriftligt med de teckningsblanketter som upprättats för ansökningarna eller elektroniskt eller per telefon enligt anvisningar från Andelsbanken. En ägarkund måste
i samband med att ägarkunden lämnar in teckningsblanketten ta emot Teckningsbroschyren och Presentationsbroschyren som gäller Avkastningsandelen och som också hålls tillgängliga för ägarkunder
på Andelsbankens internetsida på adressen op.fi/aland.
Närmare information om Avkastningsandelar ger Andelsbankens kontor, telefon 010 25 72 901 samt
Andelsbankens internetsida på adressen op.fi/aland. De handlingar om Avkastningsandelsemissionen
som avses i 9 kap. 9 § i lagen om andelslag hålls under teckningstiden tillgängliga för ägarkunderna
på Andelsbankens kontor samt på internetsidorna på adressen op.fi/aland.
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