
Försenad återbetalning av låneinsatser
– aktuell information efter 4:e kvartalet 2020
Ansökan om återbetalning av låneinsatser
 
– Beslut att skicka in en ansökan togs av styrelsen i december 2020. På grund av högre arbetsbelastning den
senaste tiden har inlämning av ansökan försenats, säger vd Johan Thelander. 
 
Bakgrunden till förseningen är delvis att ett förslag avseende överlåtelse av insatser medlem till medlem tagits
fram. Tanken är att en medlem som ska erlägga en insats kan göra detta genom att överta äganderätten till en
insats där ägaren väntar på att få insatsen återbetald. På så sätt minskas inte insatskapitalet vilket innebär att
transaktionen inte kräver godkännande från FI.
 
Till årsstämman den 24 april lägger styrelsen fram ett förslag om stadgeändring avseende överlåtelse av insatser,
medlem till medlem. Blir detta verklighet kan de som väntar på att återfå inbetalda insatser återfå dessa i takt
med att nya insatser erläggs.
 
Aktuellt i banken
Banken arbetar på samtliga plan i verksamheten för att kunna öka takten på återbetalning av de försenade
medlemsinsatserna. Att kunna erbjuda konkurrenskraftiga låneprodukter är en viktig del i att realisera detta. I
mitten av 2021 planeras nya låneprodukter för privatpersoner att lanseras. JAK har även slutit ett ramavtal med
Boverket som öppnar upp för utlåning till större byggprojekt. 
 
Läs mer i senaste numret av Grus & Guld

Årsredovisning 2020
 
Nu finns Årsredovisningen uppe för 2020. 
 
– Det tar tid att aktualisera en verksamhet som
JAK:s och det krävs investeringar för att vända vårt
resultat. Till en början yttrar sig detta i underskott
men vi kommer successivt bygga intäktsflöden som
tryggar vår verksamhet och skapar en god
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medlemsnytta. Vi uppfyller både kapitalkrav och
klarar stresstester trots underskott, avslutar vd
Johan Thelander. 
 
 
Läs Årsredovisningen på jak.se

Behöver jag vara medlem under tiden
som jag väntar på låneinsatsen?
Du behöver inte vara medlem om du endast väntar
på att återfå din låneinsats, du kommer dock att
finnas kvar i våra register för bevakning gällande
återbetalning av låneinsatsen. 
 
Vill du fortsätta använda bankens produkter och
tjänster behöver du fortsatt vara medlem. Vi hoppas
att du vill fortsätta vara medlem hos oss!

 

Lånemöjligheter under väntetiden
Om du vill ta ett nytt lån kan du ansöka om att
återanvända din innestående låneinsats. Väntar du
till exempel på en återbetalning av en låneinsats på 6
000 kr kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr, enligt
gällande villkor, men behöver då inte betala in en ny
låneinsats. 
 
Vill du veta mer, mejla oss på jak@jak.se eller ring
0500-46 45 00.

Avsluta prenumeration från JAK Medlemsbank
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