Komunikat Polskiej Kasy Kredytowej w Montrealu
Zarząd Administracyjny PKK pragnie powiadomić swoich Członków oraz całą Polonię
montrealską, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Sali T.B.O. – Dom Polski - ul. Frontenac nr. 1956
– odbyło się Roczne Walne Zebranie oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PKK.
Najważniejszym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania było podjęcie Rezolucji
połączenia się PKK z Caisse Desjardins du Réseau de la santé (kasa zdrowia), która była
rekomendowana do połączenia przez Federację Desjardins.
Wszystkim Członkom wiadomo, że PKK od kilku lat miała trudności finansowe, poprawa tej
sytuacji mogłaby nastąpić jedynie w tym wypadku, gdyby Polonia montrealska zaczęła masowo
korzystać z usług PKK i przeniosła do niej z innych banków swoje konta, hipoteki, pożyczki itd.
Czyli wzorem innych kas etnicznych korzystała z usług jedynej polsko-języcznej instytucji
finansowej w Quebecu.
Niestety...Polonia nie odpowiadała na ponawiane apele i zaproszenia do korzystania z usług
naszej Kasy.
W tej sytuacji AFM (władze zarządzające rynkiem finansowym w Kanadzie) podjeły
alternatywną decyzję: połączenia się PKK z inną kasą lub jej zamknięcie. W dniu 4 grudnia
2012 r. została podjęta decyzja połączenia się z Caisse Desjardins du Réseau de la santé.
Połączenie to jest rozwiązaniem przyszłości PKK w formie rozbudowanego serwisu dla Polonii
w języku polskim.
Caisse Desjardins du Réseau de la santé posiada:
Aktywa374,0 mln $
Obroty 656,1 mln $
Liczba pracowników- 55
Liczba członków- 17 158
Liczba oddziałów18
Liczba bankomatów- 18

PKK- 14,1 mln $
PKK- 26,1 mln $
PKK4
PKK993
PKK1
PKK1

Caisse DJ du Réseau de la santé wypłaca swoim członkom roczne dywidendy, ma program
stypendialny.
W wyniku połączenia, korzyści dla PKK to:
- zapewnienie funkcjonowania dotychczasowej Kasy
- zapewnienie nazwy "Polskie Centrum Usług Finansowych"
- zapewnienie serwisu w języku polskim
- zaoferowanie wysoko wyspecjalizowanego serwisu doradczego
- przyznawanie dotacji organizacjom polonijnym, pod warunkiem, że obroty PKK w ciągu roku
osiągną 25 milionów dolarów.
Przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Rezolucja połączenia PKK z Caisse DJ du
Réseau de la santé - została w wyniku głosowania (3 głosy przeciw, 1 wstrzymujący),
zaakceptowana i przyjęta - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Wobec tego, apelujemy do Polonii montrealskiej o korzystanie z usług PKK, przez co będzie
następował jej rozwój.
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