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Jäsentiedote
3.3.2017

Jäsenosuudelle korkoa 570 euroa

Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus esittää 28.3.2017 koolle kutsuttavalle varsinaiselle
osuuskunnan kokoukselle, että osuuspääomalle maksetaan korkoa 570 euroa yhtä jäsenosuutta
kohden. Korko ehdotetaan maksettavaksi 30.3.2017. Tämän koronmaksun jälkeen
osuuskunnalle jää omaa pääomaa osuutta kohden noin 127 euroa, josta jakokelpoista vapaata
omaa pääomaa on noin 13 euroa.
Suomen Luotto-osuuskunnalle on vielä tulossa jälkimmäinen erä Visa Europe Ltd:n
lunastuskorvauksesta vuonna 2019. Sen lisäksi osuuskunta on tänä vuonna saamassa 14 578
kappaletta Visa Inc.:n etuoikeutettuja C-osakkeita, jotka tämänhetkisen tiedon mukaan on
realisoitavissa aikaisintaan vuonna 2020. Näitä kahta tuottoerää on kuvattu tarkemmin
osuuskunnan vuoden 2016 tilinpäätöksessä, joka on luettavissa osuuskunnan kotisivuilla
osoitteessa www.luottoosuuskunta.fi. Tuottoerien yhteenlaskettu määrä on arviolta 100-200
euroa osuudelta, joskin lopulliset luvut voivat poiketa tästä huomattavastikin.
Ehdotetun koronmaksun kannalta on tärkeää, että jäsenten yhteys- ja pankkitilitiedot
ovat ajan tasalla. Osuuskunnan kotisivuilla on lomake, jolla jäsenet voivat päivittää
muuttuneet yhteys- ja tilitietonsa.
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Meddelande till medlemmarna
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570 euro ränta på en medlemsandel

Finlands Kreditandelslags styrelse föreslår för den ordinarie andelsstämma som sammankallas
till den 28 mars 2017 att en ränta på 570 euro betalas för varje andel. Efter denna räntebetaling
kvarstår i andelslaget eget kapital på cirka 127 euro per andel varav cirka 13 euro är fritt eget
kapital.
Finlands Kreditandelslag kommer ännu år 2019 att erhålla den senare delen av Visa Europe
Ltd.:s inlösningspris. Därtill kommer andelslaget att få 14 578 stycken Visa Inc.:s prefererade
C-aktier, vilka enligt dagens information kan realiseras tidigast år 2020. Dessa två inkomsrater
har närmare beskrivits i andelslagets bokslut 2016 som kan läsas på andelslagets hemsidor
www.luottoosuuskunta.fi. Inkomstraternas sammanlagda värde är uppskattningsvis 100 -200
euro per andel, men de slutliga siffrorna kan även avsevärt avvika från detta.
Med tanke på räntebetalningen är det viktigt att medlemmarnas kontakt- och
bankkontouppgifter är korrekta. På andelslagets hemsidor finns det ett formulär som
kan användas för att uppdatera förändrade kontakt- och kontouppgifter.

Finlands Kreditandelslag
Styrelsen

Pekka Nuuttila

Heikki Vitie

För mer information, kontakta

Finlands Kreditandelslags servicenummer,
040-5077817 (vardagar 9-15)
Heikki Vitie, 050-2680

