3,5 %
tuottotavoite

Satasella
sijoittajaksi
Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi,
vakaaksi sijoituskohteeksi osuuskunnan jäsenille. Vuosittainen tuottotavoite
on 3,5 %. Sijoittamalla osuuskuntaan sijoitat myös yhteiskuntaan.
Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on mahdollisuus hyötyä oman osuuskunnan liiketoiminnan tuloksesta.
Tuotto-osuuksien tuottotavoite on 3,5 %. Tavoitteen mukainen korko on maksettu edustajiston päätöksellä joka vuosi.
Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja osuuskunnan jäsen voi merkitä osuuksia 1–500 kappaletta eli
enintään 50 000 euron arvosta. Merkinnän voi tehdä kertasijoituksena tai erissä. Minimi kertamerkintä on 100 €.

Tradekan tuotto-osuusesitteen, annin ehdot ja lisätiedot sekä ohjeet
merkintähakemuksen tekemiseksi löytyvät Tradekan verkkosivuilta osoitteesta
tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuus

Tuotto-osuuksien merkintä oma.tradeka.fi

Osuuskunta Tradeka laski 7.1.2020 liikkeelle tuotto-osuuksia 18 miljoonan euron arvosta. Kerätyt varat siirretään Tradeka-Yhtiöt Oy:lle käytettäväksi yhtiölle vahvistetun strategian
mukaisten omistus kategorioiden sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin. Tradekan tuotto-osuusanti jatkuu, kunnes kaikki tuotto-osuudet on merkitty ellei antia tätä ennen keskeytetä.
Tradekan tuotto-osuuksia voivat merkitä osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet 1–500 kappaletta eli 100–50 000 euron arvosta huomioiden myös 2019 merkityt
tuotto-osuudet. Tradekan tuotto-osuusmerkintää harkitsevan jäsenen tulee huomioida, että tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin.
Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn sijoituksen menettämisestä kokonaan tai osittain. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta päätetään vuosittain ja tuottotavoitetta voidaan muuttaa.
Korkoa tuotto-osuuksille on maksettu joka kerta tuottotavoitteen mukaisesti 3,5 %. Huomaathan, että tuotto-osuuden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.
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