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Otsikko

Kuntatodistuksen liikkeeseenlasku 23.11.2020

Asia

Kuntatodistuksen liikkeeseenlasku 3 000 000 euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Puhelimitse 20.11.2020 esitetyn tarjouspyynnön perusteella on vastaanotettu seuraava tarjous:
Danske Bank Oyj -0,37 %.
Tällä hetkellä on Kuntarahoitus Oyj:n kanssa voimassa sopimus 3 milj. euron suuruisen Kuntatodistuksen liikkeeseenlaskusta, joten Kuntarahoituksesta ei voitu pyytää tarjousta. Maksimimäärä kuntatodistuksista on kerrallaan 12 milj. euroa ja 3 milj. euroa per rahoituslaitos.

Päätös

Hyväksyn Danske Bank Oyj:n tekemän tarjouksen:
- nimellisarvo 3 000 000 eur
- diskonttoarvo 3.001.141,27 eur
- liikkeeseenlaskupäivä 23.11.2020
- eräpäivä 30.12.2020
- korko-% -0,37
- korko 1.141,27 eur

Perustelut

Hallintosääntö 45 §

Jakelu

Kirjanpito
Kaupunginhallitus

Päiväys ja allekirjoitus

Outokumpu 20.11.2020

Päivi Lintumäki
Hallinto- ja talousjohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Outokummun kaupunginkanslian kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä , seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Outokummun kaupunginhallitus.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Faksinumero: 013 335 9230
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-12.00 ja 12.30-15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.11.2020
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty, ei
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty, ei

