
Osuuskunnan jäsenkirje

Yhteystietojen muutosten ilmoittaminen osuuskunnalle

Suomen Luotto-osuuskunnan jäsenten tulee 28.2.2014 lukien tehdä kaikki muu-
tosilmoitukset suoraan osuuskunnalle. Nets Oy:lle osoitetut muutosilmoitukset 
eivät enää välity osuuskunnalle.

Osuuskunnan yhteystiedot 28.2.2014 lukien:
Internet: www.luottoosuuskunta.fi
Sähköposti: palaute@luottoosuuskunta.fi
Puhelinnumero: (09) 6964 6352 (avoinna arkisin klo 8 – 16)

Suomen Luotto-osuuskunnan verkkosivuille (www.luottoosuuskunta.fi) on koottu 
keskeisiä osuuskuntaa koskevia tietoja. Sivuilta löytyy myös sähköinen lomake, 
jolla jäsenet voivat päivittää muuttuneet yhteystietonsa. Osuuspääoman koron 
maksamiseksi on erittäin tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

Jäsenosuudelle korkoa 1 200 euroa

Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus ehdottaa 28.4.2014 pidettävälle osuuskun-
nan varsinaiselle kokoukselle, että osuuskunnan jäsenille maksetaan
toukokuussa 2014 osuuspääoman korkoa 1 200 euroa yhdeltä osuudelta. Esitys 
edellyttää, että rekisteriviranomainen myöntää luvan osuuskunnan vararahaston 
alentamiseen.

Yhden jäsenosuuden laskennallinen arvo on tällä hetkellä noin 1 300 – 1 700 
euroa. Osuuden lopulliseen arvoon vaikuttaa muun muassa osuuskunnan vuoden 
2012 verotus, joka ei vielä ole lainvoimainen. Tähän mennessä osuuspääoman 
korkoa on maksettu yhteensä 2 335 euroa/osuus.
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Meddelande till medlemmarna

Andelslagets nya kontaktuppgifter

Från 28.2.2014 medlemmar måste göra alla ändringsmeddelanden direkt till 
andelslaget. Ändringsmeddelanden gjorts till Nets Ab inte längre ska överföras 
till andelslaget.

Andelslagets kontaktuppgifter från och med 28.2.2014:
Internet: www.luottoosuuskunta.fi
E-post: palaute@luottoosuuskunta.fi
Telefon: (09) 6964 6352 (öppet vardagar från 8 till 16)

På Finlands Kreditandelslags webbplats (www.luottoosuuskunta.fi) har 
samlats väsentlig information om andelslaget. Där finns också ett elektroniskt 
formulär som medlemmarna kan använda för att uppdatera sina förändrade 
kontaktuppgifter, vilket är mycket viktigt vid betalningen av räntan på 
andelskapitalet.

1 200 euro ränta på en medlemsandel

Finlands Kreditandelslags styrelse föreslår för den ordinarie andelsstämma som 
hålls den 28 april 2014 att en ränta på 1 200 euro betalas för varje andel i maj 
2014. Förslaget förutsätter att registreringsmyndigheten beviljar tillstånd att 
sänka andelslagets reservfond.

En medlemsandels beräknade värde är för tillfället uppskattningsvis                    
1 300  – 1 700 euro. Andelens slutliga värde beror bland annat på andelslagets 
beskattning för år 2012, vilken ännu inte har vunnit laga kraft. Hittills har det 
betalats räntor sammanlagt 2 335 euro/andel.
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