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ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND

VILLKOR
Avkastningsandelsemission 2017–18 II

Banken verkställer en avkastningsandelsemission där andelsbankens medlemmar tilldelas för teckning
sådana avkastningsandelar som avses i 8 § i andelsbankens stadgar. Andelsbankens styrelse har fastställt
följande villkor för Avkastningsandelsemissionen:
–

Teckningstiden är 1.11.2017 –31.12.2018. Andelsbankens styrelse har dock rätt att när som helst
under teckningstiden avbryta emissionen.

–

Endast medlemmarna i banken 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 medlemmarna för teckning är tjugotusen (20 000)
st andelar.

–

Den medlemsspecifika minimiteckningen är en (1) st avkastningsandel. I den här emissionen är den
medlemsspecifika maximiteckningen av avkastningsandelar tvåtusen (2 000) st andelar. Det
medlemsspecifika maximiinnehavet av avkastningsandelar är andelar för alla emissioner, och det här
antalet kan inte överskridas med teckningarna.

–

Bankens kontor besluter om godkännande av teckningsansökningar i den ordning som ansökningarna
tagits upp för behandling, dock inom gränserna för det maximibelopp och den teckningstid som
fastställts för andelsemissionen.

Ansökningarna om teckning ska göras skriftligen med de tekningsblanketter som banken upprättat för
ansökningarna. Andelsbankens styrelse kan senare besluta om att godkänna ansökningar som lämnats in
via nättjänsten op.fi, men de medlemmar som ingått nättjänstavtal underrättas separat om det senare. En
medlem måste senast i samband med att medlemmen lämnar in teckningsblanketten ta emot de
emissionsprospekt som gäller avkastningsandelen och som också hålls tillgängliga för medlemmarna på
andelsbankens internetsida på adressen op.fi/aland.
Närmare information om avkastningsandelar: bankens kontor samt andelsbankens webbsida op.fi/aland.
De handlingar om avkastningsandelsemissionen som avses i 9 kap. 9 § i lagen om andelslag hålls under
teckningstiden tillgängliga för medlemmarna på bankens kontor samt på bankens webbsida op.fi/aland.
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