LAINANOTTO VUONNA 2018
Kunnanhallitus 23.1.2018 (§ 4):
Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2017 (§ 78) vahvistanut kunnanhallitukselle
4 milj. euron lainanottovaltuudet vuodelle 2018. Valtuutukseen perustuen on
rahoituslaitoksilta pyydetty 17.1.2018 mennessä tarjoukset 3 milj. euron lainamäärälle. Tarjoukset pyydettiin kymmenen vuoden laina-ajalla viitekorkoperusteen mukaan neljännes- tai puolivuosittain tasalyhenteisenä, vaihtuvakorkoiselle lainalle joko 3 kk:n ja/tai 6 kk:n euriboriin sidottuna. Laina halutaan
nostaa yhdessä erässä helmikuussa erikseen sovittavana ajankohtana
lainanottopäätöksen saavutettua lainvoiman.
Saadut lainatarjoukset avattiin 17.1.2018 ja niistä koottiin yhdistelmä.
Suoritetussa tarjousten vertailussa edullisimmaksi osoittautui Etelä-Hämeen
Osuuspankin tarjous, viitekorkona 6 kk euribor.
Kunnanhallitukselle on toimitettu lainatarjouksista laadittu yhdistelmä.
(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
hyväksyy
Etelä-Hämeen
Osuuspankin
tarjouksen
3.000.000 euron lainasta kymmenen vuoden laina-ajalla puolivuosittain tasalyhenteisenä, viitekorkona 6 kk:n euribor, korkopäivät todelliset/360 ja
marginaali 0,230 %. Marginaali on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen pankilla
on oikeus tarkistaa marginaalia senhetkiseen markkinatilanteeseen. Lainasta
peritään lisäksi yhdistelmässä mainittu toimitusmaksu ja hoitokulut.
Päätös:
Pöytäkirjaan merkittiin, että Jorma Kilpiäinen, Eeva Pyhälammi ja Sakari Vuorinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 29.10.2018 (§ 193):
Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2017 (§ 78) vahvistanut kunnanhallitukselle
4 milj. euron lainanottovaltuudet vuodelle 2018. Kunnanhallitus päätti 23.1.2018
(§ 4) hyväksyä Etelä-Hämeen Osuuspankin tarjouksen 3.000.000 euron
lainasta kymmenen vuoden laina-ajalla.
Valtuuston 11.12.2017 (§ 78) valtuutukseen perustuen on rahoituslaitoksilta
pyydetty 23.10.2018 mennessä tarjoukset 1.000.000 euron lainamäärälle.
Tarjoukset pyydettiin kymmenen vuoden laina-ajalla viitekorkoperusteen
mukaan neljännes- tai puolivuosittain tasalyhenteisenä, vaihtuvakorkoiselle
lainalle joko 3 kk:n ja/tai 6 kk:n euriboriin sidottuna. Laina halutaan nostaa
yhdessä erässä erikseen sovittavana ajankohtana lainanottopäätöksen saavutettua lainvoiman.

Saadut lainatarjoukset avattiin 23.10.2018 ja niistä koottiin yhdistelmä. Lainatarjouksia saapui määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Yksi lainatarjous
saapui määräajan jälkeen, joten sitä ei ole otettu huomioon.
Suoritetussa tarjousten vertailussa edullisimmaksi osoittautui Danske Bank A/S,
Suomen sivuliikkeen tarjous 10 vuodeksi sidottuna 6 kk:n euribor-korkoon
marginaalilla 0,26 %. Lainan marginaalissa on tarkistus 5 vuoden kuluttua.
Lainan nostokulut ovat 500 euroa.
Kunnanhallitukselle on toimitettu lainatarjouksista laadittu yhdistelmä.
(Valmistelija: Taloussuunnittelija Marita Forsberg, p. 040 846 6308)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen tarjouksen
1.000.000 euron lainasta kymmenen vuoden laina-ajalla puolivuosittain tasalyhenteisenä, viitekorkona 6 kk:n euribor + marginaali 0,26 %. Jos euribor-koron
noteeraus on negatiivinen, viitekoron arvona käytetään nollaa. Marginaali on
voimassa lainan nostopäivästä viisi vuotta, minkä jälkeen pankilla on oikeus
tarkistaa marginaalia senhetkiseen markkinatilanteeseen. Lainasta peritään
lisäksi yhdistelmässä mainittu 500 euron toimitusmaksu ja hoitokulut.
-----Taloussuunnittelija Marita Forsberg totesi, että Handelsbankenilta saapui esityslistan lähettämisen jälkeen 29.10.2018 lainatarjous, jota ei voitu myöhästyneenä
ottaa huomioon.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Jorma Kilpiäinen, Eeva Pyhälammi ja Sakari Vuorinen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
______

Täytäntöönpano:
Ote + lainatarjousyhdistelmä (sähköpostitse)
tarjouksen jättäneet rahoituslaitokset
Tiedoksi (sähköpostitse)
RHL-Data Oy, talouspalvelut

