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Av policyn för emission och inlösen för medlemmar för OIKOCREDIT, Ecumenical Development 

Cooperative Society U.A. (kooperativet) framgår metoden för emission och inlösen av andelar för 

medlemmar i kooperativet. Stichting Oikocredit International Share Foundation (OISF) är en medlem i 

kooperativet vars enda syfte är att administrera depåbevis för andelar i kooperativet för godtagbara 

investerare (se villkoren för OISF gällande godtagbarhet). Man kan kalla OISF-depåbevis för 

ekonomiska ”kopior” av andelar i kooperativet. Du finner mer information om depåbevis i avsnitt 3 och 

6 i OISF:s prospekt. 

Policyn standardiserar tidsplan och förfarande för emission och inlösen av andelar för medlemmar i 

kooperativet. Detta säkerställer lika behandling av alla medlemmar. Genom att tillämpa samma 

tidsplan och förfarande beträffande emission och inlösen av depåbevis, såväl som ”lokala andelar” 

(t.ex. stiftelsers depåbevis, ägarintressen) i stödorganisationer, ges investerare i OISF lika behandling 

avseende alla medlemmar och investerare genom stödorganisationerna.  

Nedan förklarar vi de praktiska följderna för investerare som investerar eller överväger att investera i 

kooperativet via depåbevis emitterade av OISF. 

Kan jag köpa depåbevis när som helst? 

Du kan när som helst inkomma med en begäran om att köpa depåbevis. OISF kommer emittera 

depåbevis en gång i månaden vid varje kalendermånads början efter att kooperativet har meddelat att 

det kommer emittera medlemsandelar. 

För att din investering ska behandlas för en specifik månad, behöver vi en fullständig begäran före 

den sista kalenderdagen i den föregående månaden. En begäran anses som fullständig när inga 

oklarheter uppstod efter att vi gått igenom din ansökan och inskickade handlingar, och då vi har 

erhållit medlen på vårt konto. OISF kan fördröja din begäran om den är ofullständig eller om 

handlingarna är inaktuella eller så kan vi avvisa din begäran om kraven för att bli en investerare, 

enligt beskrivningen i OISF:s villkor, inte uppfylls (till exempel beträffande hemvist, efterlevnad av 

bekämpning av penningtvätt och sanktioner eller förenlighet med kooperativets värderingar). 

Om din investeringsbegäran inte är fullständig vid månadens sista kalenderdag, kommer den föras 

vidare för att slutföras nästföljande månad. Du kommer inte att behöva skicka in ytterligare en 

teckningsblankett, utan endast de kvarstående kraven måste uppfyllas. 

Till exempel:  

• Vi erhåller din fullständiga begäran den 15 juni. Dina medel investeras från den 1 juli.  

• Vi erhåller din fullständiga begäran den 2 juli. Dina medel investeras från den 1 augusti.  

Och om jag ändrar mig gällande köpet av depåbevis? 

Om du ändrar dig gällande köpet av depåbevis, kan du skicka ett skriftligt meddelande till OISF 

(oi.support@oikocredit.org) inom 14 kalenderdagar (midnatt centraleuropeisk tid) efter bekräftelse av 

att OISF har mottagit dina medel. I ditt skriftliga meddelande ska du inkludera ditt namn, din 

postadress och beloppet för din begäran om köp. Därefter kommer det överförda beloppet att betalas 

tillbaka, avgifts- och räntefritt, inom 30 kalenderdagar till det bankkonto som du angivit i köpbegäran 

och din ansökan om depåbevis kommer att annulleras. Om du redan erhållit depåbevis kommer de att 

återkallas. 
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Från vilken dag kommer min utdelning (om någon) att beräknas? 

Utifall kooperativet har godkänt utbetalning av utdelning, kommer utdelningen att beräknas från den 

första kalenderdagen i den månad då dina pengar har investerats (se: Kan jag köpa depåbevis när 

som helst? för mer information om detta). 

Till exempel:  

• Vi erhåller din fullständiga begäran den 15 juni. Dina medel investeras från den 1 juli. Din 

utdelning beräknas från den 1 juli. 

• Vi erhåller din fullständiga begäran den 2 juli. Dina medel investeras från den 1 augusti. Din 

utdelning beräknas från den 1 augusti.  

Kan jag lösa in depåbevis när som helst? 

Du kan när som helst inkomma med en begäran om inlösen av depåbevis. OISF kommer att 

handlägga inlösenbegäran av depåbevis en gång i månaden vid varje kalendermånads början, efter 

att kooperativet har meddelat att det kommer lösa in medlemsandelar. Se även: Kan OISF besluta att 

stoppa min inlösenbegäran? 

För att din inlösen ska behandlas för en specifik månad, behöver vi en fullständig inlösenbegäran före 

den sista kalenderdagen i den föregående månaden. En inlösenbegäran är fullständig efter att din 

begäran och inskickade handlingar granskats och inte gav upphov till några frågor (till exempel 

gällande möjligheten att verifiera att du faktiskt är den som begär inlösen eller efterlevnad av 

bekämpning av penningtvätt och sanktioner). 

Till exempel: 

• Vi erhåller din fullständiga inlösenbegäran den 15 juni. Inlösenbeloppet kommer att betalas 

tillbaka till dig inom 6-10 arbetsdagar från den 1 juli.  

• Vi erhåller din fullständiga inlösenbegäran den 2 juli. Inlösenbeloppet kommer betalas tillbaka 

till dig inom 6-10 arbetsdagar från den 1 augusti.  

Till vilken dag kommer min utdelning (om någon) att beräknas? 

Utifall kooperativet har godkänt utbetalning av utdelning, beräknas utdelningen från den sista 

kalenderdagen i den månad då vi mottog din fullständiga inlösenbegäran (se: Kan jag lösa in 

depåbevis när som helst? för mer information om detta). 

Till exempel: 

• Vi erhåller din fullständiga inlösenbegäran den 15 juni. Din utdelning kommer beräknas fram 

till och med den 30 juni.  

• Vi erhåller din fullständiga inlösenbegäran den 2 juli. Din utdelning kommer beräknas fram till 

och med den 31 juli. 

Kan OISF besluta att inte emittera depåbevis? 

OISF kommer att fortsätta emittera depåbevis om kooperativet fortsätter emittera andelar. OISF 

kommer att stoppa emissionen av depåbevis om kooperativets ledningsgrupp beslutar att avsluta 

andelsemissionen. Även om detta är något som kooperativet för närvarande inte förväntar sig, 

framgår det av kooperativets bolagsordning att ledningsgruppen har möjlighet att besluta att inte 

emittera andelar under en viss period. 

Kan OISF besluta att stoppa min inlösenbegäran? 

OISF kommer att fortsätta lösa in depåbevis om kooperativet fortsätter att lösa in andelar. OISF 

kommer att stoppa inlösen av depåbevis om kooperativets ledningsgrupp beslutar att avsluta 
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andelsinlösen. Även om detta är något som kooperativet för närvarande inte förväntar sig, framgår det 

av kooperativets bolagsordning att ledningsgruppen har möjlighet att besluta att fördröja begäran om 

inlösen i upp till fem år. 

Var hittar jag mer information om de specifika riskerna knutna till OISF:s 

depåbevis? 

I OISF:s prospekt och villkor finner du mer information om specifika risker knutna till depåbevis, till 

exempel risken för fördröjd inlösen, risken att inlösen av depåbevis kan komma att ske till en kurs 

som understiger det nominella värdet samt utdelningsrisken. 

Varför införs denna förändring i förfarandet av emission och inlösen av 

medlemsandelar just nu? 

Som en del av strategiuppdateringen, har kooperativet arbetat med att säkerställa att dess 

förfaranden är så effektiva som möjligt. Ett område där man såg möjligheter till att ytterligare förbättra 

samordningen inom hela organisationen var förfarandet för emission och inlösen. Policyn för emission 

och inlösen för medlemmar blev först godkänd i december 2019 och med planerat genomförande 

under 2020. Denna förändring är inte kopplad till Covid-19. 

 

Viktig anmärkning: 

Dessa frågor och svar ersätter inte OISF:s prospekt och villkor och därmed kan inga rättigheter 

härledas enbart från frågorna och svaren. Investerare bör granska kooperativets och OISF:s senast 

publicerade årsredovisning tillsammans med OISF:s prospekt när de beslutar om huruvida de ska 

köpa depåbevis. Innan något investeringsbeslut tas (om en ny eller befintlig investering), bör varje 

investerare (eller potentiell investerare) rådfråga sin egen finansiella, juridiska eller skatterådgivare. 

https://www.oikocredit.coop/strategy

