Information angående frivilligt kapitaltillskott
Bolagsverket har nu godkänt föreningens stadgeändringar, vilka tillåter införande
av frivilligt kapitaltillskott på styrelsens initiativ.
Ett första sådant kommer, om intresse finns, att genomföras i samband med det
lån som skall omsättas den 28 juni 2014. (Ränteavstämningsdag 19/6)
Det lån som skall omsättas den 28 juni uppgår till 25 804 217 kronor. Om den totala
summan av de önskade kapitaltillskotten överstiger detta lånebelopp kommer styrelsen att minska ner medlemmarnas önskade belopp.
Styrelsen har beslutat att lägsta beloppet för frivilligt kapitaltillskott skall vara
200 000 kronor. Beloppet går dock att höja i femtiotusenkronorsintervall upp till
maximalt belopp.
Maximalt belopp medlemmen kan betala in av sin andel av föreningens totala lån:
2 rok

651 600 kr

4 rok

1 011 900 kr

4 rok sout
5 rok

1 098 200 kr
1 115 100 kr

Vill du delta i det frivilliga kapitaltillskottet fyller du i bifogat avtal och lägger det i
ett kuvert i föreningens brevlåda eller skickar det senast den 1 juni 2014 till
Brf Vibygården 2
Box 6029
192 74 Sollentuna
Hur påverkas månadsavgiften?
Vid ett frivilligt kapitaltillskott minskar din månadsavgift från och med årets tredje
kvartal med en summa motsvarande 3,2% av det inbetalade beloppet.
Det innebär att om du betalar in 200 000 kronor kommer din avgift till föreningen
att minska med cirka 6 400 kronor per år (cirka 533 kronor per månad).
Om du betalar in 400 000 kronor minskar din avgift med 12 800 kronor/år (1 066
kronor/månad) och så vidare. Då de andelstal vi använder har fyra decimaler kan
summorna komma att avrundas med någon eller några kronor i båda riktningar.
När styrelsen fått in alla önskemål om belopp den 1 juni kommer du så snart som
möjligt att få reda på vilket belopp du ska betala in (för den händelse ditt önskade
belopp behöver sänkas på grund av stort intresse).
Det är mycket viktigt att du har förankrat det belopp du önskar delta med genom
exempelvis lånelöfte hos bank. Det är kostsamt för föreningen att genomföra för-

ändringar efter att alla nödvändiga beräkningar gjorts, därför är anmälan bindande. Återtagen intressanmälan kommer att debiteras med 2 000 kronor för att täcka
de administrativa utgifter en omräkning innebär.

!
Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Brf Vibygården 2

!

Vid frågor: kontakta Hans Wilow tel 070-310 90 97

!
!

