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Sijoitussopimuksen uusiminen
Khall 02.06.2015 § 139
18.6.2012 § 131
Vaalan kunta on vuonna 2002 sijoittanut 200 000 € sähköosakkeista
saatuja varoja Suomi-yhtiön vakuutussäästöön, (ns.kapitalisaatiosopimus). Pääoman suuruus on tällä hetkellä 295 905 €.
Suomi-yhtiöt on fuusioitu OP-Pohjolaan ja Suomi-yhtiöiden kanssa tehty
10-vuotissopimus päättyy 18.6.2012.Korkotuotto on budjetoitu vuosittain
henkilöstön virkistäytymistä varten. Käytännössä henkilöstörahaston varoja
on jäänyt vuosittain käyttämättä.
Esityslistan liitteenä on kunnanvaltuuston vuonna 2002 hyväksymä
sijoitustoiminnan perusteet ohjeistus.
Kunnan vaihtoehdot jatkon kannalta ovat:
Sijoittaa säästetyt varat
Nostaa säästetyt varat
Tallettaa säästetyt varat korolliselle säästötilille
Lisätietoja: hallintojohtaja Juha Torvinen 0400 855924
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus linjaa ko. sijoituksen jatkokäyttöä.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti sijoittaa säästetyt varat. Asian
valmistelua jatketaan ja tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
______
OP-Pohjolan Olli Kokkonen saapuu kokoukseen esittelemään OP- Privatin
täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua. Ko. palvelu on käytössä
monella Kainuun kunnalla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

Sampo pankin Janne Jurvakainen saapuu esittelemään Sampo Pankin
tarjousta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy OP- Pohjolan tarjouksen ja päättää tehdä
sopimuksen täyden valtakirjan OP- Privat omaisuudenhoitopalvelusta.
Sijoitettava pääoma on noin 300 000 euroa. Osakkeiden osuus
sijoitussalkusta voi olla enintään 25 %.
Päätös:
_____

Hyväksyttiin

Täydellä valtakirjalla hoidettavien rahasto- ja vakuutussalkkujen sekä
sijoituskonsultoinnin piirissä olevien vakuutuskorisijoitusten salkunhoito
muuttuu. Muutos koskee asiakkaita, jotka ovat solmineet OP-Privaten
kanssa joko täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen, jossa
sijoituskohteena
ovat
rahastotai
vakuutussalkut
ja/tai
sijoituskonsultointisopimuksen, jossa sijoituskohteena ovat vakuutuskorit.
Nämä rahasto- ja vakuutussalkut sekä vakuutuskorit poistuvat
palveluvalikoimasta eikä niihin sijoittaminen ole enää mahdollista 8.5.2015
jälkeen.
(Liitteenä
kirje
koskien
muutosta,
varainhoitopalvelun
kustannukset ja ehdotetun varainhoitorahastoa vastaavan rahaston tiedot).
Vaalan kunnan osalta kyseeseen tulisi OP-Private Strategia 25 –rahasto.
Strategia-rahastoon ei voi tehdä mitään muutoksia vaan se pitää hyväksyä
sellaisenaan, eli niitä rajoituksia, joita kunnalla on sijoitustoiminnassa ollut
ei pystytä enää toteuttamaan. Vaalan kunnan sijoitussääntöjen mukaan,
sijoitus ehdotettuun rahastoon ei ole mahdollinen. Jos uutta sopimusta ei
tehdä niin, 1.7.2015 salkunhoito päättyy ja sijoitukset jäävät voimaan
sellaisinaan, niille ei enää tehdä muutoksia.
Lisätiedot kunnanjohtaja Tytti Määttä, puh 0400-855920, sähköposti
tytti.maatta@vaala.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun ja päättää jatkaa asian valmistelua.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

Khall 14.12.2015 § 270
Vaalan kunnan ja OP-Privaten välinen sijoitussopimus on päättynyt jo viime
kesänä ja uusi sijoitussopimus tulisi tehdä mahdollisimman pian.
Kunnan sijoitustoiminnan periaatteet käsitellään kunnanvaltuustossa
10.12.2015. Päivitettävien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan
sijoittaminen OP-Private Strategia 25 -rahastoon olisi mahdollista.
Kunnanhallitus käy keskustelun sijoitussopimuksen uusimisesta.
Kunnanjohtaja:
Vaalan kunnanhallitus päättää, että se hankkii omaisuudenhoitopalvelut
Kainuun Osuuspankilta vuoden 2016 huhtikuun loppuun saakka.

Kyseeseen tulee OP-Private Strategia 25 –rahasto. Huhtikuun 2016
loppuun mennessä kilpailutetaan 3-5 palveluntarjoajaa ja tämän jälkeen
valitaan palveluntarjoaja, jolta omaisuudenhoitopalvelut hankitaan.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

