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Garantkapital i Middelfart Sparekasse
Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart
Sparekasse. For at blive garant skal du tegne garantkapital
for minimum 1.000 kr. Den kapital, du som garant stiller til
rådighed, honorerer vi med en attraktiv rente.
Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen fastsættes endeligt for det foregående år på det ordinære
repræsentantskabsmøde. Ifølge Sparekassens forrentningspolitik forventes den årlige rente på garantkapitalen at blive
fastsat til tre procent for 2022. Læs mere om Sparekassens
forrentningspolitik på side syv.
Udover en attraktiv rente får du flere fordele som garant.
» D
 u får indflydelse på, hvem der skal være i Middelfart
Sparekasses øverste myndighed, repræsentantskabet. For
hver 1.000 kr., du tegner i garantkapital, får du nemlig en
stemme til valget af Sparekassens repræsentantskab – dog
højst 20 stemmer

» Du kan gratis veksle kontantvaluta
» Endelig inviterer vi dig til garantmøde hvert andet år,
hvor du får indsigt i Sparekassens drift og planer – og
en hyggelig aften med god underholdning. De næste garantmøder bliver holdt i foråret 2023.
Husk, at garantkapital er ansvarlig kapital, der ikke er dækket
af Garantiformuen.
Med venlig hilsen

Martin Nørholm Baltser
Adm. direktør

Kunderne er Sparekassen
En del af Middelfart Sparekasses kapitalgrundlag stammer
fra kunderne, der tegner garantkapital i Sparekassen, og det
er vi glade for. Alle har muligheden for at tegne op til 100.000
kr. i garantkapital.
Vi yder altid rådgivning, inden der tegnes garantkapital, da vi
ikke ønsker, at vores kunder skal løbe en for stor risiko ved en
investering i Sparekassen. På den måde kan både du og Sparekassens medarbejdere sove roligt om natten.
På de følgende sider kan du se vilkårene for garantkapital i
Middelfart Sparekasse.
Endelig kan du se den forrentningspolitik, Sparekassens
bestyrelse har vedtaget for forrentning af garantkapital i
Middelfart Sparekasse.
Læs også mere i Sparekassens vedtægter
på midspar.dk/garant

Martin Nørholm Baltser
Adm. direktør
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Garantkapital
er ansvarlig kapital
Garantkapital er ansvarlig kapital. Det betyder, at en investering i
garantkapital i Middelfart Sparekasse ikke er dækket af Garantiformuen. Du kan sammenligne en investering i garantkapital med
en hvilken som helst anden investering i aktier eller andre værdipapirer. Derfor skal du veje risikoen op mod afkastet, før du investerer i garantkapital.
Middelfart Sparekasse har en interesse i garantkapital, fordi vi
hele tiden ønsker at styrke vores forretning. Både i form af den
kapital, du som garant stiller til rådighed for os, men også ved at
knytte tættere bånd mellem os og dig som kunde.
Ifølge Sparekassens vedtægter er ingen garant forpligtet til at lade
sin garantkapital indløse, samtidig har ingen krav herpå – ligesom
en garants opsigelse og indløsning af garantkapital kan udskydes.
Du skal også være opmærksom på, at Middelfart Sparekasse i henhold til Sparekassens vedtægter ikke er forpligtet til at forrente
garantkapital. Det er et generelt krav til alle garantsparekasser.
Det stilles for, at vi kan medregne garantkapitalen til kapitalgrundlaget.
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Til fælles bedste
Som kunde i Middelfart Sparekasse skal du opleve, at vi gør en
positiv forskel, både for dig og din by.
Vi gør en forskel for dig, når du skal tage både store og små økonomiske beslutninger.
Det kræver tillid, og derfor får du en personlig rådgiver, du altid
kan kontakte, og som kender dig og din økonomi.
Vi vil også gøre en forskel for at styrke de lokale fællesskaber, fx
ved at gøre livet lidt lettere for de frivillige i foreningerne. Vi tror
på, at det er vigtigt for dig som kunde, at vi også spiller en positiv
rolle i byudviklingen.
I sidste ende er det hjælp til selvhjælp, for stærke lokalsamfund
er forudsætningen for en stærk sparekasse.
Det kalder vi Til fælles bedste.
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Garantkapital i
Middelfart Sparekasse
Min. indskud

1.000 kr.

Maks. indskud

100.000 kr.

Rente

Renten og vilkårene for garantkapital
fastsættes generelt hvert år af
repræsentantskabet og er beskrevet på
side syv

Opsigelse*

Opsigelsesvarsel på garantkapital er
løbende måned plus maks. 14 dage

20 % regel ved pension

Ja - dog altid op til opfyldningsfradraget (54.500 kr. i 2022)

20 % regel ved

Ja - dog altid op til 2 x årets indskud

børneopsparinger

(2 x 6.000 kr.) = 12.000 kr.

Dækket af Garanti-

Nej

formuen

*	I henhold til Middelfart Sparekasses vedtægter er ingen garant forpligtet til
at lade garantkapitalen indløse, og ingen har krav herpå – ligesom en garants
opsigelse og indløsning af garantkapital kan udskydes.
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Forrentningspolitik for
garantkapital
Det er Middelfart Sparekasses politik, at den årlige rente på garantkapitalen fastsættes til tre procent. Afkastet på den indestående garantkapital bliver udbetalt på en separat konto i Middelfart
Sparekasse.
Forrentningspolitikken udtrykker bestyrelsens ønske for forrentningen af garantkapitalen.
Forrentningspolitikken er vedtaget af bestyrelsen den 8. februar
2022 og kan efterfølgende ændres af bestyrelsen. Den til enhver
tid gældende forrentningspolitik fremgår af Sparekassens hjemmeside. I øvrigt henvises til Sparekassens vedtægter.
Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen fastsættes endeligt for det foregående år på det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes senest den 31. marts.
Repræsentantskabet kan ikke fastsætte en højere forrentning end
foreslået af bestyrelsen, men kan fastsætte en lavere forrentning,
hvis årets resultat, de frie reserver eller Sparekassens økonomiske
stilling i øvrigt tilsiger dette.
Sparekassen er berettiget til, men ikke forpligtet til at forrente
garantkapitalen.

Middelfart Sparekasse
Da Middelfart Sparekasse blev stiftet i 1853, var hensigten at gøre
en positiv forskel for byen. Borgerne skulle lære værdien af at spare
op – og indlånet skulle gøre gavn som udlån for at bidrage til vækst
og udvikling i lokalsamfundet. Det har været udgangspunktet for
vores arbejde lige siden.

Sparekassen er et solidt pengeinstitut med et stærkt fundament.
Takket være de mere end 95.000
kunder og over 22.000 garanter,
der viser deres støtte og tillid til
Middelfart Sparekasse.

