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Beslut om att inleda en Avkastningsandelsemission
Konstaterades att 8 § i Andelsbanken för Ålands ("Andelsbanken") stadgar ger möjlighet att
tilldela Andelsbankens medlemmar Avkastningsandelar ("Avkastningsandel") för teckning.
Vid en emission med företrädesrätt i enlighet med 9 kap. 4 § i lagen om andelslag och 8 §
Andelsbankens stadgar erbjuds medlemmarna Avkastningsandelar för teckning vartefter
teckningsansökningarna tas emot.
Antecknades som en sådan redogörelse som avses i 5 kap. 23 § 2 mom. 4 punkten i lagen
om andelslag att styrelsen har vetskap om följande händelser efter det senaste bokslutet
som väsentligt påverkar Andelsbankens ställning:
–

Coronapandemins konsekvenser för Andelsbanken har ännu inte realiserats fullt ut.
Därför är Andelsbankens framtidsutsikter förknippade med osäkerhet.

–

Andelsbankens kapitaltäckning kommer att försvagas i förhållande till nuläget till följd
av tillsynsskyldigheter som eventuellt orsakas av ECB:s granskning (TRIM) av interna
modeller (IRBA) och en ändring av omfattningen av OP Gruppens IRBA. Ändringarnas
effekter kommer att preciseras i och med tillsynsmyndigheternas kommande beslut.

–

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.

Beslöts att inleda en Avkastningsandelsemission genom att tilldela Andelsbankens medlemmar nya Avkastningsandelar för teckning enligt villkoren i bilagan. Bemyndigades de tjänstemän som är anställda av Andelsbanken att godkänna teckningarna.
Konstaterades att avkastningsmålet för räntan på Avkastningsandelarna
för 2021 är 3,25 procent i årlig ränta. Avkastningsmålet är förenligt med vinstutdelningspolicyn för OP Gruppens Avkastningsandelar. Styrelsen ska för andelsstämman lägga fram
ett förslag om betalningen av räntan i enlighet med det avkastningsmål som styrelsen ställt
upp, om Andelsbankens finansiella ställning gör det möjligt, och det regelverk som gäller
bankerna, myndighetsbestämmelserna eller andra myndighetsstyrningar inte begränsar
eller förhindrar räntebetalningen. Räntebetalningen och räntebeloppet ska slutligt avgöras
av andelsstämman på framställan av Andelsbankens styrelse.
Beslöts att Andelsbankens medlemmar informeras om Avkastningsandelsemissionen på det
sätt som föreskrivs i lagen om andelslag och i Andelsbankens stadgar med ett meddelande
om emissionen på www.op.fi/aland senast en vecka före början av teckningstiden.
Bilaga: Villkor för emissionen "Avkastningsandelsemission 1.12.2021-30.12.2022”.
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