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§ 12 Paa.tbs Tuotto-osuusannin aloittamisesta
Todettiin, etta Keski-Pohjanmaan Osuuspankki osuuspankin ("Osuuspankki") saantojen 8 §
antaa mahdollisuuden antaa Osuuspankin jasenten merkittavaksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto
osuus"). Jarjestettaessa anti osuuskuntalain 9 luvun 4 §:n ja Osuuspankin saantojen 8 §:n
mukaisen merkintaetuoikeuden mukaisesti jasenten merkittavaksi annetaan Tuotto-osuuk
sia sita mukaa, kun merkintahakemuksia otetaan vastaan.
Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena,
etta hallituksen tiedossa on seuraavat viimeisimman tilinpaatoksen laatimisen jalkeiset
Osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat:
Kalajoen Osuuspankki on fuusioitunut Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiin 1.11.2020.
Vuonna 2020 pankkiamme on haastanut koronavirus ja siita seuranneet vaikutukset
talouskasvuun seka eri toimialoihin (mm. matkailu, palvelusektori jne.). seka pankkimme
asiakassektoreista lahinna turkistarhatalouteen. Kaytannossa ta.ma on ilmennyt ECL
kirjausten eli odotettujen luottotappioiden merkittavana kasvuna pankissamme.

EKP on antanut ohjeistuksen valvomilleen pankeille voitonjaosta pidattaytymiseksi
1.1.2021 asti. Osuuspankki ei ale maksanut Tuotto-osuuksien korkoja vuodelta 2019,
mutta tulee maksamaan karat tammikuussa 2021.
Koronaviruspandemian vaikutukset Osuuspankkiin eivat ale viela taysin realisoituneet.
Osuuspankin tulevaisuuden nakymiin liittyy ta.man vuoksi epavarmuutta.
Osuuspankin vakavaraisuus tulee heikkenemaan nykytilanteesta EKP:n sisaisten mallien
(IRBA) lapikaynnista (TRIM) mahdollisesti aiheutuvien valvojan velvoitteiden ja OP Ryh
man IRBA-laajuuden muutoksen seurauksena. Muutosten vaikutukset tarkentuvat val
vojan tulevien paatosten myota.
OP Ryhma on vahvistanut Tuotto-osuuksille voitonjakopolitiikan, jonka mukaan Tuotto
osuuksille pyritaan maksamaan vuosittaista korkoa 2,75%-3,75%, mutta kuitenkin enin
taan 30% OP Ryhman tuloksesta. OP Ryhma vahvistaa Tuotto-osuuksien koron tuotto
tavoitteen vuosittain. Tuotto-osuudelle maksettava korko ja sen maksaminen riippuvat
osuuspankin taloudellisesta asemasta. Osuuspankin maksama korko Tuotto-osuuksille
voi olla alhaisempi kuin OP Ryhman asettama Tuotto-osuuksien koron tuottotavoite
taso, jos pankin taloudellinen asema ei mahdollista tuottotavoitteen mukaisen koron
maksua.
Paatettiin aloittaa Tuotto-osuusanti antamalla Osuuspankin jasenten merkittavaksi uusia
Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin Osuuspankin palveluksessa olevat
toimihenkilot hyvaksymaan merkintoja.
Todettiin Tuotto-osuuksille vuodelta 2020 maksettavan koron tuottotavoitteen olevan 3,25
prosenttia vuotuista korkoa. Tuottotavoite on OP Ryhman Tuotto-osuuksien voitonjakopoli
tiikan mukainen. Hallitus tekee edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamansa
tuottotavoitteen mukaisesti, mikali Osuuspankin taloudellinen asema ta.man mahdollistaa,
eivatka pankkisaantely, viranomaismaaraykset tai muu viranomaisohjaus rajoita tai esta
koronmaksua. Karon maksamisesta ja koron maarasta paattaa lopullisesti edustajiston ko
kous Osuuspankin hallituksen esityksesta.
Paatettiin, etta Osuuspankin jasenia tiedotetaan Tuotto-osuusannista osuuskuntalain ja
Osuuspankin saantojen edellyttamalla tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus
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