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TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI

TUOTTO-OSUUSANTI 2014 – 15
Turun Seudun Osuuspankissa järjestetään Tuotto-osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi annetaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia Tuotto-osuuksia. Osuuspankin hallituksen
päättämät Tuotto-osuusannin ehdot ovat seuraavat:
Merkintäaika on 19.3.2014 – 31.12.2015. Osuuspankin hallituksella on kuitenkin oikeus milloin
tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti.
Tuotto-osuuksia voivat merkitä Turun Seudun Osuuspankin jäsenet.
Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana osuuspankin sääntöjen mukaan
maksettava tuotto-osuusmaksu on sata (100) euroa. Tuotto-osuusmaksu on suoritettava rahana
välittömästi merkintähakemuksen hyväksymisen yhteydessä.
Jäsenten merkittäväksi annettavien Tuotto-osuuksien kokonaismäärä on 1.000.000 kappaletta.
Jäsenkohtainen vähimmäismerkintä on yksi (1) Tuotto-osuus. Jäsenkohtainen Tuottoosuusomistusten enimmäismäärä on 2.000 kappaletta, jota määrää ei voida merkinnöillä ylittää.
Merkintähakemusten hyväksymisestä päätetään Turun Seudun Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin osuusannissa määritellyn kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.
Turun Seudun Osuuspankin sääntöjen 11 § mukaisen lisäosuuden omistaja voi hakea lisäosuuksien
muuntamista Tuotto-osuuksiksi. Yhtä Tuotto-osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan vastaava määrä lisäosuuksia. Jäsenkohtainen Tuotto-osuusomistusten enimmäismäärä on 2.000 kappaletta, jota ei voida osuuksien muuntamisessa ylittää. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään
Turun Seudun Osuuspankin konttoreissa.
Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten olevia merkintälomakkeita. Osuuspankin hallitus voi myöhemmin päättää sähköisesti op.fi verkkopalvelun kautta jätettyjen hakemusten hyväksymisestä, mistä tiedotetaan verkkopalvelusopimuksen tehneitä jäseniä erikseen. Viimeistään merkintähakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen
on vastaanotettava Tuotto-osuuteen liittyvä merkintäesite sekä Turun Seudun osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös osuuspankin Internetsivuilla osoitteessa op.fi/turunseutu.
Lisätietoja Tuotto-osuuksista: Turun Seudun Osuuspankin konttorit, puhelinpalvelu p. 010 256 9115
sekä osuuspankin Internet-sivut op.fi/turunseutu. Tuotto-osuusantia koskevat osuuskuntalain 9 luvun 9 § mukaiset asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten saatavilla Turun Seudun Osuuspankin
konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa op.fi/turunseutu.
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