
Ühispanga nõukogu esimehe teade

Lugupeetud ühispanga liige!

2019. aasta novembris toimunud erakorralistel pangakoosolekutel hääletasid endiste Eesti ja Läti Ühispankade 
liikmed ülekaalukalt kahe organisatsiooni ühinemise poolt Northern Birch Credit Union nime all.
 
Ühinenult alustati tegevust 1. jaanuaril 2020. Varasemalt oleks kumbki ühispank pidanud kevadel iga-aastase 
üldkoosoleku. Nüüd korraldab Northern Birch Credit Union uue üksusena oma esimese nõuetekohase 
üldkoosoleku 2021. aasta kevadel, mil esitatakse esimese tegevusaasta ehk siis 2020. aasta aruanne. Loodame, 
et selleks ajaks lubatakse jälle suuremaid kogunemisi ning me näeme paljusid oma liikmeid, kellega jagada 
tegevustulemusi. Soovitame registreeruda Northern Birch uudiskirja saajaks, et oleksite kursis täpsema 
kuupäeva ja muude uudistega. Praegu tahaksime aga anda lühikese ülevaate kahe ühispanga integreerimise 
edusammudest.

Oleme nüüd 6500 liikmega ühispank, mis jätkuvalt kasvab. Viimase paari kuu jooksul olete ehk juba ise 
kogenud liitunud ühispanga eeliseid, muuhulgas erinevad kontorite asukohad ja meie uue mobiilisõbraliku 
veebisaidi käivitamine, mis lubab paremat digitaalset pangandust. Ühtlustamise ja integreerimise protsess 
jätkub sellel aastal ja osaliselt ka järgmisel aastal.

Praegune ülemaailmne pandeemia on esitanud meilegi ootamatuid väljakutseid. Panga personali reageerimine 
oli kiire ja tõhus. Täname südamest kõiki töötajaid, kes on jätkanud ühiskonna poolt hädavajalikuks nimetatud 
pangateenuste pakkumist.

Viimased kuud on olnud keerulised ka paljudele liikmetele. Tahame veel kord rõhutada, et rasketel aegadel võib 
alati pöörduda abi saamiseks oma ühispanga poole. Saame endiselt pakkuda võimalikult isikukeskset 
teenindust, millega olete ehk juba harjunud.

Ajal, kui Kanada seab sihte, kuidas majandust pandeemia kõrval uuesti käivitada, taastada ja üles ehitada, 
seisab meie ühispank kindlatel finantstaladel, mida ühinemine on veelgi tugevdanud.

Aidates ühinenud jõududega praeguseid kogukondi ja sõpru, oleme end seadnud veelgi tugevamale 
positsioonile, et tulevikus samamoodi oma liikmeid teenindada. Aitäh tegevdirektor Anita Saarele ja tema 
kolmes harukontoris tegutsevatele kogenud meeskondadele nende pühendumuse eest, ja igale Northern Birch 
liikmele nende lojaalsuse eest.

Lugupidamisega

Ellen Valter
Ühispanga nõukogu esimees
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Tegevjuhi teade

Lugupeetud ühispanga liikmed!

Northern Birch Credit Union alustas seda aastat väga lennukalt, tuues kõigepealt välja oma uue kaubamärgi 
ning käivitades uuenenud kodulehe. Lisaks laienes kontorite arv ning lisandusid uued teenused, muuhulgas 
täiustatud internetipangandus ja mobiilirakendus. Ühispank on ka väga tugeval finantspositsioonil oma 
varadega (peaaegu 200 miljonit dollarit), mis on pea kaks korda suurem kapitalinõuetest ning pangal on ka 
tugev likviidsus. 

Meie meeskonnad on sellest ajast peale teinud tihedat koostööd integreeritud pangatoimingute 
väljatöötamiseks.

Ülemaailmne pandeemia COVID-19 tabas meid kõiki üllatusena, mis tähendas, et kolm kuud tagasi 17.märtsil 
suleti Ontarios kogu majandus välja arvatud hädavajalikud teenused! Nii liikmed kui ka töötajad reageerisid 
imetlusväärselt kiiresti uutele nõudmistele ja pangateenuste osutamise keerulisusele, samal ajal sotsiaalselt 
distantseerudes, et kaitsta kõigi tervist.

Paljud meie liikmed, kes polnud seda kunagi varem teinud, alustasid internetipanganduse kasutamist või 
palusid pangandusabi telefoni teel, et kodustes tingimustes oma vajalikke tehinguid teha. Suur aitäh!

Personal viis kiiresti ellu uued tooted, strateegia ja protseduurid, et toetada majanduse sulgemise põhjusel 
finantsraskustesse sattunud liikmeid, alates valitsuse väikeettevõtete laenude vahendamine ja laenumaksete 
edasilükkamise programm.

Northern Birch on need hulgaliselt väljakutseid nõudvad esimesed (mitte-CoVID-19-ga seotud) paar kuud hästi 
toime tulnud, näidates laenude ja hoiuste kavandatud kindlat kasvu. Marginaalid püsivad intressimäärade 
langusest hoolimata eelmise aastaga sarnased.

Tuletaks veel nendel keerulistel aegadel liikmetele meelde, kuidas nende hoiused on turvatud. Financial 
Services Regulatory Authority of Ontario (FSRAO) pakub võrreldes pankadega ühispankadele palju suuremat 
hoiuste kindlustust. Registreerimata hoiused ja varad (kanada dollarites) on kindlustatud kuni 250 000 dollarini 
ning registreeritud hoiustel puudub kindlustuse piirang.

Täname teid jätkuva toetuse ja usalduse eest.

Anita Saar
President ja tegevjuht


