LAMMIN SÄÄSTÖPANKIN
KANTARAHASTO-OSUUSANTI
Merkintäaika: 12.8.-4.11.2019
Merkintäpaikat: Lammin Säästöpankin konttorit

KANTARAHASTO-OSUUDEN OMISTAJANA
Pääset vaikuttamaan
Merkitsemällä kantarahasto-osuuksia sinulla on mahdollisuus käyttää osuuksien tuomaa päätäntävaltaa vuosittain järjestettävässä säästöpankkikokouksessa.
Yksikin kantarahasto-osuus antaa sinulle oikeuden osallistua säästöpankkikokoukseen ja vaikuttaa tallettajien ja kantarahasto-osuuden omistajien edustajien valintaan. Edustajat suorittavat isäntien syyskokouksessa pankin isäntien kanssa isäntien
vaalin. Äänimäärä jakautuu omistuksien suhteessa *).

Voit saada tuottoa voittovaroista
Pankki maksaa vuosittain hallituksen esittämän ja isäntien kokouksen vahvistaman
määrän tuottoa kantarahasto-osuuksille. Tuotto maksetaan pankin voitonjakokelpoisista varoista. Pankin tavoitteena on maksaa kantarahasto-osuudelle pankin säästämis- ja sijoittamistuotteisiin verrattuna ja verotukselliset näkökohdat huomioon
ottaen kilpailukykyinen tuotto.**)

Voit saada myös muita asiakasetuja
Pankilla on mahdollisuus antaa tulevaisuudessa myös muita asiakasetuja kantarahasto-osuuden omistajille. Asiakasedut vahvistaa pankin hallitus vuosittain.

TIIVISTELMÄ KANTARAHASTO-OSUUSANNIN EHDOISTA
Kantarahaston korottaja:

Lammin Säästöpankki

Kantarahaston korotettava määrä:

1 000 000 – 2 650 000 €

Merkittäväksi tarjotut osuudet:

1 000 – 2 650 kpl

Merkintäaika:

12.8. – 4.11.2019
Pankin hallituksella on valtuus merkinnän keskeyttämiseen enimmäismäärän täytyttyä.

Merkintäpaikat:

Lammin Säästöpankin konttorit

Vakuus:

Kantarahasto-osuuksille ei ole asetettu vakuutta.

Kantarahasto-osuuden nimellisarvo:

1 000 €

Kantarahasto-osuuden merkintähinta:

1 000 €

Merkintäpalkkio:

Osuuksien merkinnästä ei peritä palkkiota.

Merkinnän maksu:

Kantarahasto-osuudet maksetaan merkintää tehtäessä.

Jälkimarkkinat:

Vapaasti luovutettavissa. Ei noteerata julkisesti. Pankki
voi tietyin ehdoin hankkia omia kantarahasto-osuuksiaan myös itselleen.

Tuotto:

Lammin Säästöpankin isäntien pankin hallituksen esityksestä vuosittain Säästöpankkilain 41 §:n (8.8.2014/614)
mukaisesti jaettavaksi päättämä määrä. Voitto-osuutena
voidaan jakaa voittoa ja muuta vapaata pääomaa, joka
on syntynyt kantarahaston muodostamisen jälkeen.

KANTARAHASTOON LIITTYVISTÄ RISKITEKIJÖISTÄ
Kantarahasto luetaan pankin omaksi pääomaksi. Kantarahasto-osuuksille ei ole asetettu vakuutta ja
niillä on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla. Kantarahasto-osuuksille maksettavan
voitto-osuuden määrää ei voida määrittää etukäteen, vaan se vahvistetaan vuosittain jälkikäteen pankin
isäntien kevätkokouksessa. Kantarahasto-osuudet ovat vapaasti luovutettavissa. Kantarahasto-osuuksia
ei noteerata julkisesti. Lammin Säästöpankki ei voi taata, että kantarahasto-osuuksille muodostuu jatkuva päivittäinen jälkimarkkina. Sijoittaja voi myös tarjota kantarahasto-osuutensa pankille ostettavaksi.
Säästöpankin omien kantarahasto-osuuksien hankkimisesta ja lunastamisesta päättää hallituksen ehdotuksesta isäntien kokous. Säästöpankin mahdollisuutta hankkia omia kantarahasto-osuuksiaan on säästöpankkilain 40 a §:ssä ja 40 i §:ssä säädetyllä tavalla rajoitettu. Säästöpankkilain 18 §:n mukaan säästöpankki tai sen tytäryritys ei saa vastiketta vastaan hankkia toisen säästöpankin kantarahasto-osuuksia
eikä emopankin kantarahasto-osuuksia.
Merkintäpaikoissa nähtävillä oleva kantarahaston korottamista koskeva perustietoasiakirja sisältää
tarkemmat tiedot Lammin Säästöpankista.

*) Säästöpankkilain (28.12.2001/1502) 43,3 §:n mukaan kantarahasto-osuuden omistajalle voidaan pankin säännöissä antaa oikeus osallistua pankin isäntien vaaliin. Jos äänioikeus annetaan, on kantarahasto-osuuden omistajalla yksi ääni, jollei säännöissä
ole annettu oikeutta käyttää enemmän ääniä. Kantarahasto-osuuden omistajan oikeus osallistua pankin isäntien valintaan määräytyy pankin sääntöjen 6 §:n mukaisesti. Säännöt ovat nähtävillä merkintäpaikassa.
**) Säästöpankin voittona jaettavasta määrästä päättävät Lammin Säästöpankin isännät pankin hallituksen esityksestä vuosittain
Säästöpankkilain 41 §:n (8.8.2014/614) mukaisesti. Voitto-osuutena voidaan jakaa voittoa ja muuta vapaata omaa pääomaa, joka
on syntynyt kantarahaston muodostamisen jälkeen. Pankin hallituksen asettama tavoitetuottotaso ei ole tae kantarahasto-osuudelle maksettavasta tuotosta ja sen tasosta.

