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tegningsprospekt for investeringsforeningen  
Danske invest afDeling Mix obligationer

Ansvar for tegningsprospektet for Investeringsforeningen Danske Invest 
afdeling Mix Obligationer

Vi erklærer herved, at oplysningerne i tegningsprospektet os be-
kendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med 
udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet 
skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelses-
protokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er 
medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder 
enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelinger-
nes potentielle medlemmer.

Kgs. Lyngby, den 8. juni 2012

Bestyrelse:
Jørn Ankær Thomsen, formand 
Agnete Raaschou-Nielsen, næstformand 
Lars Fournais 
Birgitte Brinch Madsen 
Walther V. Paulsen 
Jens Peter Toft

Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S
Thomas Mitchell, adm. direktør 
Jørgen Pagh, underdirektør 
Robert Mikkelstrup, underdirektør

Uafhængig revisors erklæring om tegningsprospektet for Investerings-
foreningen Danske Invest afdeling Mix Obligationer
Til potentielle medlemmer i afdeling Mix Obligationer under Investerings-
foreningen Danske Invest

Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede tegningsprospekt dateret 
den 8. juni 2012, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 
2011 om oplysninger i prospekter for investeringsforeninger m.v.

Investeringsforeningens ledelse har ansvaret for tegningsprospektet 
og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri og har afgivet 
særskilt erklæring herom. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde 
at udtrykke en konklusion om, hvorvidt tegningsprospektet indeholder de 
i §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelementer 
til investeringsforeningers tegningsprospekter.

Det udførte arbejde
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske 
revisionsstandard om andre erklæringer med sikkerhed (RS3000) 
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. 
Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektet og vurderet, 
om tegningsprospektet indeholder de i §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 
703 af 24. juni 2011 krævede delelementer til investeringsfor-
eningers tegningsprospekter.

Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens 
vurdering af forventningerne til fremtiden, og vi erklærer os følge-
lig ikke herom.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrække-
ligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores vurdering, at tegningsprospektet indeholder de i §§ 
3-6 i bekendtgørelse nr. 703 af 24. juni 2011 krævede delelemen-
ter til investeringsforeningers tegningsprospekter.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i tegningsprospektet
Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til ledelsens 
beskrivelse af risikoforhold og risikofaktorer i afsnit 9, side 4 samt 
afsnit 8 om afdelingens investeringsforhold, risici m.v., side 3 om 
de foranstaltninger i form af restriktioner i porteføljesammensæt-
ningen, ledelsen har truffet for at fastholde afdelingens risikoprofil.

København, den 8. juni 2012

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Per Gunslev, statsautoriseret revisor 
Gerda Retbøll-Bauer, statsautoriseret revisor

Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Danske Invest  afdeling 
Mix Obligationer

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har den 8. 
juni 2012 godkendt, at foreningsandele i afdeling Mix Obligationer 
udbydes på nedenstående betingelser, som offentliggøres den 12. 
juni 2012.

Tegningsprospektet henvender sig til danske investorer og er 
udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. 
Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til 
kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke 
godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med 
henblik på salg og markedsføring af foreningsandele uden for 
Danmark.

Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og teg-
ningsprospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende 
i disse lande.

Oplysningerne i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning 
vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer 
opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investerings-
mæssige og dertil knyttede forhold.

Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investe-
ringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtæg-
ternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning.

Foreningen

1. Foreningens navn, adresse m.v.
Investeringsforeningen Danske Invest 
Parallelvej 17 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 33 33 71 71 
Fax: 33 15 71 71.

Foreningen er stiftet den 25. november 1983.

Foreningen er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 11.005 og i 
Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 15 16 15 82.

2. Foreningens formål
Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at 
modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risiko-
spredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reg-
lerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på 
forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen 
med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes § 13.

På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås 
et tilfredsstillende afkast.
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3. Foreningens bestyrelse
Advokat Jørn Ankær Thomsen  
Gorrissen Federspiel   
Silkeborgvej 2 
8000 Århus C

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen 
Hauchsvej 8 
1825 Frederiksberg C

Adm. direktør Lars Fournais 
Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 
Park Allé 370 
2605 Brøndby

Teknisk direktør Birgitte Brinch Madsen 
Maersk FPSOs 
A.P. Møller - Mærsk A/S 
Esplanaden 50 
1098 København K

Direktør Walther V. Paulsen 
Tuborg Havnepark 20, 2. th. 
2900 Hellerup

Direktør Jens Peter Toft 
toft advice aps 
Sankt Annæ Plads 13 
1250 København K.

4. Foreningens administrationsselskab
Danske Invest Management A/S 
Se punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. 

5. Foreningens revisor
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
v/statsaut. revisor Per Gunslev og 
statsaut. revisor Gerda Retbøll-Bauer 
Osvald Helmuths Vej 4 
Postboks 250 
2000 Frederiksberg 
CVR-nr. 30 70 02 28.

6. Foreningens tilsynsmyndighed
Finanstilsynet  Tlf.  33 55 82 82  
Århusgade 110 Fax  33 55 82 00 
2100 København Ø www.ftnet.dk. 

7. Foreningens finanskalender
August 2012:  Halvårsrapport. 
Marts 2013:  Årsrapport. 
April 2013:  Ordinær generalforsamling.

Afdelingens investeringsforhold, risici m.v.

8. Afdeling Mix Obligationer
Afdelingen er stiftet den 13. marts 2012. Afdelingen er udlod-
dende og certifikatudstedende. 

I relation til EU’s rentebeskatningsdirektiv kan det oplyses, at 
andelen af direkte og indirekte ejede rentebærende fordringer i 
afdelingen vil overstige 40 pct. af aktiverne.

Foreningens bestyrelse har fastlagt en SRI-politik (Socially Respon-
sible Investments) som indebærer, at foreningens og dermed 
afdelingernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights 
Norms for Business samt yderligere et antal internationale nor-
mer tiltrådt af en række stater.

Vedtægtsbestemt investeringsområde
Afdelingen investerer i danske og udenlandske obligationer, her-
under i statsobligationer udstedt af lande med en høj kreditrating 
og i statsobligationer udstedt af emerging markets-lande, dvs. 
lande med lav kreditrating, samt i obligationer og lignende udstedt 
af kreditinstitutioner og virksomheder med såvel høj som lav kre-
ditrating. Obligationerne kan være udstedt i såvel danske kroner 
som i udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel 
kort som lang varighed.

Afdelingen kan herunder investere i ikke-børsnoterede amerikan-
ske virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-
markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regula-
tory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne. 

De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

I det omfang afdelingen investerer i amerikanske virksomhedsob-
ligationer handlet på OTC-Fixed Income-markedet, skal disse på 
investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta. 
2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer. 
3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbaner/børsmæglere. 

Det skal oplyses at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

Afhængig af forventningerne til de forskellige dele af det globale 
obligationsmarked og til valutaforholdene vil afdelingens portefølje-
sammensætning variere en del over tiden.

Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 124 i lov om 
investeringsforeninger m.v. 

Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 120, stk. 1  
i lov om investeringsforeninger m.v. 

Afdelingens midler placeres på: 
1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 
2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Ex- 
 changes, eller  
3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af  
 Federation of European Securities Exchanges, eller  
4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 
5. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens  
 beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vur- 
 dering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retnings- 
 linjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/ 
 markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af til- 
 lægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retnings- 
 linjer fra Finanstilsynet.
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Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger m.v. § 128, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 129 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne.

Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Restriktioner i porteføljesammensætningen
Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner for 
investeringerne:

Værdipapirklasse Tilstræbt ramme i pct.
af afdelingens formue

Danske obligationer 50-100 pct.

Globale indeksobligationer 0-30 pct.

Udenlandske obligationer ekskl. kredit-
obligationer 

0-30 pct.

Kreditobligationer 
 – heraf high yield-obligationer 
 – heraf emerging market-obligationer

0-30 pct. 
0-15 pct. 
0-15 pct.

•	 Porteføljens	samlede	korrigerede	obligationsvarighed	må	ikke	 
 overstige 6 år.

•	 Investering	i	andre	afdelinger	o.l.	må	maksimalt	udgøre	50	pct.	 
 af afdelingens formue. 

•	 Ved	investering	i	andre	afdelinger	o.l.	skal	disse	være	udlod- 
 dende i henhold til ligningslovens § 16 C og skal investere i  
 rentebærende fordringer m.v. som angivet i kildeskattelovens  
 § 65, stk. 8. 

•	 Investeringerne	skal	som	udgangspunkt	være	valutaafdæk- 
 kede mod danske kroner, dog undtaget afdelingens eventuelle  
 investeringer i emerging market-obligationer i lokal valuta.  
 Afdelingen kan dog have åbne valutapositioner på indtil 5 pct.  
 af formuen.

Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning.

Yderligere oplysninger om afdelingens kvantitative grænser og 
om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med 
henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres 
ved at kontakte Danske Invest Management A/S. Investor kan 
desuden hos Danske Invest Management A/S få oplysning om den 
seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af 
de enkelte instrumenter i afdelingen.

Benchmark
Afdelingen har intet benchmark.

9. Risikoforhold og risikofaktorer 
Som ved enhver investering indebærer investering i andele i 
afdelingen en risiko for, at investor lider et tab. Investor skal være 
opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en 
kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i afde-
lingen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det 
samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. 

Af nedenstående skema fremgår afdelingens risikoklasse angivet 
på en skala fra 1 til 7. Risikoklassen angiver den typiske sammen-
hæng mellem risikoen af og afkastmulighederne ved investering 
i afdelingen og er bestemt ud fra udsvingene i afdelingens indre 
værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Placering 
i risikoklasse 1 indikerer små kursudsving og dermed lav risiko, 
typisk kombineret med lavere afkast. Placering i risikoklasse 7 in-
dikerer store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret 
med mulighed for højere afkast. 

Vær opmærksom på, at afdelingens placering i en risikoklasse ikke 
er konstant, men kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, 
der ligger bag indplaceringen i en risikoklasse, ikke nødvendigvis 
giver et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Den til enhver tid senest beregnede risikoklasse fremgår af afde-
lingens centrale investorinformation, der er tilgængelig på www.
danskeinvest.dk. 

Afdeling Aktuel risikoklasse 
(skala 1-7)
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Som følge af afdelingens investeringsområde skal investor i 
relation til investering være særligt opmærksom på nedenstående 
risikofaktorer.

Risikofaktorer
Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående risikofakto-
rer (i uprioriteret rækkefølge). 

Enkeltlanderisiko: Ved investering i obligationer i et enkelt land,  
f. eks Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked 
i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller 
reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller 
generelle økonomiske forhold i det enkelte land, herunder også 
udvikling i det enkelte lands valuta og rente, påvirke investeringer-
nes værdi. 

Event-risiko: I særlige situationer, som under den globale kre-
ditkrise i efteråret 1998 og efter terrorangrebene i New York 
i september 2001 samt under den seneste finanskrise, kan 
markederne blive grebet af en slags kollektiv panik, hvorunder 
investorernes risikoaversion stiger drastisk. Man vil da se de 
normale udsvingsmønstre i de forskellige finansielle markeder 
blive af løst af et billede præget af store kursstigninger på likvide, 
sikre statsobligationer og massive kursfald og kraftigt stigende 
kursudsving på de mere risikobetonede obligationstyper, som lavt 
ratede virksomhedsobligationer og statsobligationer udstedt eller 
garanteret af stater med høj kreditrisiko. I disse situationer vil de 
mere risikable værdipapirtyper tendere til at svinge ens og modsat 
i forhold til mere risikofrie statsobligationer.

Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper – statsobligatio-
ner, realkreditobligationer, emerging markets-obligationer, virk-
somhedsobligationer m.v. – er der en kreditrisiko relateret til, om 
obligationerne modsvarer reelle værdier, om udsteder får forringet 
sin kreditrating, og/eller hvorvidt udstederen vil være i stand til at 
honorere sine betalingsforpligtelser. En mindre del af de obligatio-
ner der investeres i, har en rating i kategorien »speculative grade« 
(lavere end BBB-/Baa3). Grundlæggende er obligationsinvesterin-
ger i denne kategori forbundet med en reel risiko for, at udstederen 
ikke vil være i stand til at honorere sine betalingsforpligtelser.

Obligationsmarkedsrisiko: Obligationsmarkedet kan blive udsat for 
specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke 
værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæs-
sige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen 
globalt, påvirke investeringernes værdi.

Renterisiko: Renteudviklingen varierer fra region til region og skal 
ses i sammenhæng med inf lationsniveauet. Renteniveauet spiller 
en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet 
obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give 
kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde 
kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen 
på de obligationer, der investeres i. Jo lavere varighed, desto mere 
kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig.

Risiko knyttet til selskabsspecifikke forhold: Værdien af et enkelt 
værdipapir kan svinge mere end det samlede marked og kan 
derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. 
Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, 
konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige 
forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling 
på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt 
selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af 
udsving i enkelte værdipapirer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved 
investeringen heri vil være tabt. 

Risiko vedrørende nye markeder/emerging markets: Begrebet 
»nye markeder« omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien 
(ekskl. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. 
Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt 
usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt 
aktie- og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investe-
ringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der 
ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk 
system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende 
omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette 
eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over 
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aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og 
kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforud-
sete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner 
med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. 
Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som 
følge af økonomiske og politiske ændringer. Effekten kan også være 
mere vedvarende. 

Valutarisiko: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eks-
ponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving 
i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs 
blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og 
danske kroner.  Afdelinger, som investerer i danske værdipapirer 
har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger som investerer i 
europæiske værdipapirer har begrænset valutarisiko. Afdelinger, 
som systematisk kurssikrer mod danske kroner, har en meget 
begrænset valutarisiko. En sådan kurssikring vil fremgå af beskri-
velsen af afdelingens investeringsområde under restriktioner i 
porteføljesammensætningen.  

Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet 
andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af 
investeringernes værdi. Desuden kan forskellige dele af investe-
ringsmarkedet reagere forskelligt på disse forhold.

10. Den typiske investor i afdelingen
Den typiske investor i afdelingen ønsker at drage fordel af den ind-
byggede risikospredning inden for afdelingens investeringsområde 
frem for selv at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en indivi-
duel værdipapirportefølje. Den typiske investor i afdelingen har en 
investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen 
som et element, der indgår i en samlet portefølje.  

11. Afdelingens FT-nr., ISIN-kode og SE-nr.
Af nedenstående oversigt fremgår med hvilket FT-nr., ISIN-kode og 
SE-nr. afdelingen udbydes. 

FT-nr.  11.005.94  
ISIN-kode  DK006043062-7 
SE-nr.   33 46 77 02

Kurs, udbytte, skatteforhold m.v.

12. Afkast, udbytte og kursændringer
Det samlede afkast af investering i en afdeling kan forekomme som 
udbytte og som kursændring på foreningsandelene. 

Udbytte beregnes og udbetales (udloddes) til medlemmerne af 
udloddende afdelinger efter de nedenfor beskrevne principper. 

Kursændringer giver sig udslag i ændring af den aktuelle værdi af 
foreningsandelene. Kursændringer på foreningsandele kan være 
positive eller negative og vil variere over tiden.

I det omfang afdelingen har indkomst af den pågældende art, fore-
tager afdelingen udlodning på grundlag af de i regnskabsåret

•	 indtjente	renter,	samt	vederlag	for	udlån	af	værdipapirer,

•	 indtjente	udbytter	fratrukket	indeholdt	udbytteskat	og	tillagt	 
 tilbagebetalt udbytteskat samt låntagers betaling til långiver af  
 dennes manglende udbytte ved aktieudlån, 

•	 realiserede	nettokursgevinster	på	aktier,

•	 realiserede	nettokursgevinster	på	obligationer	og	skatkam- 
 merbeviser,

•	 realiserede	nettokursgevinster	på	valutakonti,

•	 nettokursgevinster	ved	afdelingens	anvendelse	af	af ledte	 
 f inansielle instrumenter, beregnet efter lagerprincippet 

Inden udlodning fragår afdelingens administrationsomkostninger. 
Udlodningen opfylder de i ligningslovens  § 16 C anførte krav til 
minimumsudlodningen.

Som følge af udbyttets sammensætning kan udbyttesatserne 
ventes at variere fra år til år. 

Udbyttet udbetales til indehaverne af foreningsandele efter 
foreningens årlige, ordinære generalforsamling, med mindre ud-

lodningsforpligtelsen er mindre end 1 pct., i hvilket tilfælde beløbet 
overføres til udlodning i det følgende år.  

Udbetalingen sker til medlemmets pengeinstitutkonto via VP 
Securities A/S, med mindre medlemmet har indgået en aftale om 
automatisk geninvestering af udbyttet.  

I perioden fra første del af januar til foreningens ordinære general-
forsamling kan afdelingen efter bestyrelsens beslutning udstede 
foreningsandele uden ret til udbytte (ex kupon) for det foregående 
regnskabsår.

13. Skatte- og afgiftsregler for afdelingen
Da afdelingen følger ovennævnte udlodningsbestemmelser, er den 
selv fritaget for skattebetaling.

14. Beskatning hos medlemmerne
Nedenfor gives en kort beskrivelse af de skatteforhold, der ved 
underskrivelsen af dette prospekt er gældende for forskellige 
investortyper. 

Oplysningerne er af generel karakter, hvorfor særregler og detaljer 
ikke omtales. Den skattemæssige behandling afhænger af den 
enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af 
ændringer i lovgivningen eller investors forhold.

Såfremt der er tale om personers frie midler, beskattes udbytte 
efter reglerne i personskatteloven. Gevinst eller tab ved afståelse 
af andele i en afdeling beskattes efter reglerne i aktieavancebe-
skatningsloven. 

Midler under virksomhedsskatteordningen bør ikke placeres i ud-
loddende foreningsandele, da dette vil blive betragtet som hævning 
af et tilsvarende beløb fra ordningen. 

Såfremt der er tale om pensionsmidler, beskattes afkast af ande-
lene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i 
pensionsafkastbeskatningsloven.

Såfremt der er tale om selskabers midler, indgår udbytte, avance 
og tab i selskabsindkomsten. Beskatning sker efter lagerprincippet.  

Såfremt der er tale om fondes midler, vil der under visse forudsæt-
ninger være mulighed for at vælge mellem realisationsbeskatning 
og lagerbeskatning.  

Ovennævnte beskatningsregler tager sigte på at beskatte afkast 
opnået gennem investering i foreningen efter tilsvarende princip-
per, som gælder ved direkte investering i værdipapirer.

Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; 
for mere deltaljeret information henvises dog til medlemmets egne 
rådgivere. 

Udbyttet specificeres af foreningen i skattemæssige indkomstkate-
gorier. Udbetaling af udbytte indberettes til skattemyndighederne.

Endvidere indberettes køb og salg af andele samt års-ultimobe-
holdninger til skattemyndighederne.

For investorer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Dan-
mark, gælder andre regler end de ovenfor anførte.

Tegning og tegningsomkostninger

15. Tegningskurs
Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes efter dobbeltpris-
metoden (jf. § 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af 
emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele 
i investeringsforeninger m.v.), som afdelingens indre værdi med 
tillæg af et beløb (emissionstillægget) til dækning af udgifter ved 
køb af finansielle instrumenter (værdipapirer) og til nødvendige 
omkostninger ved emissionen. Den indre værdi beregnes ved at 
dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nomi-
nelle værdi af de i afdelingen tegnede andele.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse 
fremgår af Bilag 1. Den således beregnede emissionspris afrun-
des, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og 
kursangivelse.
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Det angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder 
med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i 
»øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter«. Såfremt 
en sådan situation opstår, vil foreningen i den pågældende periode 
oplyse om det konkrete emissionstillæg på www.danskeinvest.dk. 
Ændringer offentliggøres endvidere via NASDAQ OMX Copenha-
gen A/S. 

For andele udstedt i perioden fra primo januar indtil den ordinære 
generalforsamling og udstedt uden ret til udbytte (ex kupon) for 
det foregående regnskabsår, jf. punkt 12. Afkast, udbytte og kurs-
ændringer fastsættes emissionsprisen i afdelingen ved at dividere 
afdelingens formue efter fradrag af værdien af det beregnede og 
reviderede restudbytte for det foregående regnskabsår med den 
nominelle værdi af cirkulerende andele. Der tillægges et beløb til 
dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og de med emissionen 
forbundne omkostninger.

16. Tegningssted
Danske Bank A/S 
Corporate Actions 
Holmens Kanal 2-12 
1092 København K. 
Tlf.: 45 14 36 94 
Fax: 43 55 12 23.

Samtlige bankens afdelinger kan ekspedere ordrer. Bestilling kan 
desuden foregå gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæg-
lerselskaber.

Danske Bank A/S er certifikatudstedende institut i forhold til VP 
Securities A/S.

17. Indledende tegningsperiode og løbende emission
Foreningsandelene udbydes fra 18. juni til 6. juli 2012 til fast kurs: 
101,45 franko. Alle tegningsordrer, som er indleveret til tegnings-
stedet senest sidste tegningsdag kl. 16.00, vil blive opfyldt.

Foreningsandelene udbydes efter den indledende tegningspe-
riode i løbende emission uden fastsat højeste beløb til den aktuelt 
beregnede tegningskurs og med sædvanlige handelsomkostninger. 
Der tages forbehold for eventuelle markedsmæssige og tekniske 
hindringer.

18. Betaling for tegning og opbevaring
Når den indledende tegningsperiode er slut, udsendes nota til 
tegnerne med angivelse af det tegnede beløb. Betaling skal ske 13. 
juli 2012, hvorefter andelene vil blive registreret på medlemmer-
nes VP-konti.

Foreningsandele tegnet i løbende emission afregnes på tredje 
bankdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på 
VP-kontiene.

Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet 
eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele 
betales dog sædvanlige VP-gebyrer.

19. Emissions- og indløsningspriser m.v.
Danske Invest Management A/S oplyser, med forbehold for 
eventuelle markedsmæssige og tekniske hindringer, aktuelle emis-
sions- og indløsningspriser samt indre værdi. Kursoplysninger kan 
endvidere findes i visse dagblade og på www.danskeinvest.dk samt 
på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ hjemmeside www.nasdaqomx-
nordic.com.

Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger

20. Omsættelighed og indløsning
Foreningsandelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at 
sælge andele i en afdeling af foreningen for at købe i en anden, sker 
det på det af investor valgte pengeinstituts handelsvilkår.

Der er indgået aftale med Danske Bank A/S om, at foreningsande-
lene (med forbehold for eventuelle markedsmæssige eller tekniske 
hindringer) kan købes og sælges gennem banken.

Intet medlem er pligtigt til at lade sine foreningsandele indløse helt 
eller delvist.

Foreningen er pligtig til at indløse foreningsandele, hvis et medlem 
ønsker det. Foreningen kan dog, jf. vedtægternes § 13, stk. 6, i 

særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at 
foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødven-
dige aktiver. 

Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselska-
bet mod betaling af sædvanlige handelsomkostninger.

Indløsningsprisen beregnes efter dobbeltprismetoden (jf. § 4 i 
Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og ind-
løsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investerings-
foreninger m.v.) ved at dividere medlemmernes formues værdi på 
indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele 
med et fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finan-
sielle instrumenter (værdipapirer) og til nødvendige omkostninger 
ved indløsningen. Disse omkostninger i procent og indløsnings-
fradragets maksimale størrelse fremgår af Bilag 2. Den således 
beregnede indløsningspris afrundes, jf. punkt 22. Foreningsandele-
nes registrering, størrelse og kursangivelse.

De angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perio-
der med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning 
i »øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter«. 
Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i den pågældende 
periode oplyse om de konkrete indløsningsfradrag på www.danske-
invest.dk. Ændringer offentliggøres endvidere via NASDAQ OMX 
Copenhagen A/S. 

Såfremt andele udstedt i perioden fra første del af januar indtil den 
ordinære generalforsamling og udstedt uden ret til udbytte (ex ku-
pon) for det foregående regnskabsår indløses samme år inden den 
ordinære generalforsamling, fradrages værdien af det beregnede 
og reviderede restudbytte ved beregningen af andelenes indre 
værdi og indløsningsprisen.

21. Optagelse til handel
Foreningsandelene for afdeling Mix Obligationer er planlagt 
optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ markeds-
plads for investeringsforeningsandele, også kaldet IFX, med første 
handelsdag den 16. juli 2012.

22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse
Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A/S i stykker 
af 100 kr. eller multipla heraf.

Tegningskursen og indløsningskursen afrundes i overensstem-
melse med de kursspring, som NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
anvender for investeringsforeninger.

23. Negotiabilitet
Foreningsandelene er omsætningspapirer.

Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger

24. Administration
Den daglige ledelse varetages af Danske Invest Management A/S  
i henhold til aftale med foreningen, jf. punkt 25. Investeringsforvalt-
ningsselskab.

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger 
til bestyrelse, direktion, administration, porteføljerådgivning, edb, 
revision, tilsyn, markedsføring, investeringsforvaltningsselskabet 
og depotselskabet, må for afdeling Mix Obligationer ikke overstige 
1,50 pct. af afdelingens gennemsnitlige formueværdi inden for 
regnskabsåret.  

Salgs- og informationsomkostninger indgår i de samlede admini-
strationsomkostninger.

Omkostninger, som ikke kan henføres til en enkelt afdeling (fæl-
lesomkostninger), fordeles på de relevante afdelinger ud fra deres 
gennemsnitlige formueværdi, jf. vedtægternes bestemmelse 
herom.

Den del af de samlede administrationsomkostninger, der går til 
investeringsforvaltningsselskabet, depotselskabet og porteføljefor-
valter, er nærmere omtalt under punkterne 25-27.

De under punkt 27. Porteføljerådgiver omtalte kurtageomkostnin-
ger indgår dog ikke i administrationsomkostningerne. Det samme 
gælder emissionsomkostninger under punkt 26. Depotselskab, idet 
disse finansieres af emissionsindtægterne.
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Vederlæggelse af bestyrelsen er en fællesomkostning.

Direktionsvederlaget indgår som en del af det samlede vederlag til 
investeringsforvaltningsselskabet, jf. punkt 25. Investeringsforvalt-
ningsselskab.

Vederlag til Finanstilsynet bliver fastlagt af Finanstilsynet ved 
udgangen af kalenderåret. For 2011 udgjorde dette vederlag 
10.000 kr. pr. forening, 3.000 kr. pr. afdeling samt ca. 0,001 pct. af 
balancen pr. ultimo 2010.  

25. Investeringsforvaltningsselskab
Danske Invest Management A/S 
Parallelvej 17 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: 33 33 71 71 
Fax: 33 15 71 71.

Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotsel-
skab for foreningen. 

Investeringsforvaltningsselskabet er registreret i Det Centrale 
Virksomhedsregister under CVR-nr. 12 52 25 76 og i Finanstilsy-
net under FT-nr. 17.110.

Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. 
direktør Thomas Mitchell og vicedirektør Finn Kjærgård.

Foreningen har indgået aftale med selskabet om, at selskabet 
udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opga-
ver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., 
foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, 
herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftaler 
om porteføljeforvaltning m.v., jf. punkt 27. Porteføljerådgiver. 

Honoraret for ydelserne fremgår af Bilag 3. 

Aftalen kan af foreningen opsiges med øjeblikkeligt varsel, dog 
således at foreningen ved kortere opsigelsesvarsel end 6 måneder 
skal betale forskellen mellem 6 måneders ordinær betaling og 
betaling i den faktiske opsigelsesperiode.

Aftalen kan af selskabet opsiges med 18 måneders varsel.

26. Depotselskab
Danske Bank A/S 
Danske Forvaltning 
Holmens Kanal 2-12 
1092 København K 
CVR-nr. 61 12 62 28.

Foreningen har indgået aftale med Danske Bank, som er eneejer af 
foreningens investeringsforvaltningsselskab, om, at banken som 
depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler 
for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov 
om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser og 
påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. 

Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling et depotgebyr 
beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Satsen for 
afdeling Mix Obligationer fremgår af Bilag 3.

Aftalen med depotselskabet indebærer endvidere, at hver afdeling 
betaler et honorar for opbevaring af medlemmernes foreningsan-
dele. Satsen fremgår af Bilag 3.

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med tre måneders varsel.

Foreningen har endvidere indgået aftale med Danske Bank om, at 
banken for afdelingerne formidler information og yder investe-
ringsrådgivning vedrørende foreningsandele. Banken fastlægger 
selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af 
foreningsandele, og foreningen kan sideløbende med banken iværk-
sætte egen markedsføring af foreningsandele. 

Lignende aftaler er indgået med andre pengeinstitutter m.v.

Aftalen indebærer endvidere, at Danske Bank via sin Investerings-
linje (tlf. 55 85 04 35) yder rådgivning til investorer hjemmehø-
rende i pengeinstitutter, som ikke har indgået formidlingsaftale 
med foreningen.

Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling en provision 
beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af de af afdelingen 
udstedte andele, som opbevares i depot i Danske Bank eller i 
pengeinstitutter uden formidlingsaftale med foreningen. Satsen for 
afdeling Mix Obligationer fremgår af Bilag 3.

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 30 dage.

Endvidere har foreningen indgået aftale med Danske Bank A/S 
om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emis-
sionsaktiviteterne. 

Som honorar for ydelsen betaler afdeling Mix Obligationer 1,10 
pct. af emissionens nettoprovenu.

Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen.

Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale 
med Danske Bank om, at banken løbende – med forbehold for 
særlige situationer – stiller priser i afdelingernes foreningsandele 
med det formål at fremme likviditeten ved handel med andelene. 
Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på bag-
grund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. 

Som honorar for ydelserne betales årligt 2 mio. kr. dækkende 
prisstillelse i samtlige relevante afdelinger i de administrerede 
foreninger. Den enkelte afdelings andel af beløbet beregnes ud fra 
afdelingens forholdsmæssige størrelse. 

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med seks måneders varsel 
til udgangen af et kvartal.

27. Porteføljerådgiver
Danske Capital (division af Danske Bank A/S)  
Parallelvej 17  
2800 Kgs. Lyngby 

Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale 
med Danske Capital, division af Danske Bank A/S, som er depot-
selskab for foreningen og er koncernforbundet med foreningens 
investeringsforvaltningsselskab, om ydelse af porteføljerådgivning. 
Danske Capitals hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. 

Aftalen indebærer, at Danske Capital yder rådgivning til Danske 
Invest Management A/S om transaktioner, som Danske Capital 
anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal til-
stræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden 
risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med 
de rammer og retningslinjer, som foreningens bestyrelse har 
fastlagt for afdelingen. De enkelte forslag til investeringer skal fore-
lægges investeringsforvaltningsselskabets investeringsafdeling, 
som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. 

Aftalen med Danske Capital kan af hver af parterne opsiges med 
en måneds varsel til udgangen af den efterfølgende måned. 

Porteføljerådgiver skal endvidere forsyne foreningens ledelse 
med de informationer, der af ledelsen anses for nødvendige til 
opfyldelse af aftalerne.

Som honorar for rådgivningsydelserne betaler afdelingen et beløb 
beregnet på basis af afdelingens gennemsnitlige formueværdi. 

Honorar for ydelserne fremgår af Bilag 4. 

Aftalen med Danske Capital kan af hver af parterne opsiges med 
en måneds varsel til udgangen af den efterfølgende måned.

Afdelingens forventede udgifter ved køb og salg af instrumenter 
fremgår af kolonnerne »kurtage og alle øvrige direkte handelsud-
gifter ved køb/salg af instrumenter« og »øvrige markedsafledte 
udgifter ved køb/salg af instrumenter« i Bilag 1 og Bilag 2. 

28. Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Principperne for beregning af nøgletallet årlige omkostninger 
i procent (ÅOP) er fastlagt af Investeringsforeningsrådet. ÅOP 
beregnes som summen af fire elementer:

•	 årlige	administrationsomkostninger	i	procent,	som	de	fremgår	 
 af den senest reviderede årsrapport
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•	 direkte	handelsomkostninger	ved	løbende	drift,	som	de	 
 fremgår af resultatopgørelsen i den senest reviderede årsrap- 
 port, opgjort i procent af den gennemsnitlige formue

•	 1/7	af	det	aktuelle	maksimale	emissionstillæg,	som	det	frem- 
 går af det gældende prospekt

•	 1/7	af	det	aktuelle	maksimale	indløsningsfradrag,	som	det	 
 fremgår af det gældende prospekt.

Da afdelingen er nystiftet, foreligger der ikke historiske omkost-
ningsstørrelser til beregning af ÅOP. Den skønnede ÅOP for 
afdelingen er 1,09 pct. for 2012.

Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v.

29. Notering på navn
Foreningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på 
anmodning over for det kontoførende institut noteres på navn 
i foreningens ejerbog, der føres af VP Investor Services A/S. 
Foreningsandele opbevaret i depot i Danske Bank A/S noteres dog 
automatisk på navn i ejerbogen.

30. Stemmeret og rettigheder
Hvert medlem har én stemme for hver 100 kr. pålydende for-
eningsandel.

Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst 
1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende 
medlems navn i foreningens bøger.

Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i 
henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 pct. af det sam-
lede pålydende af de til enhver tid cirkulerende foreningsandele for 
den afdeling, en afstemning vedrører, eller 1 pct. af det samlede 
pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. 

Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. 

31. Opløsning af foreningen eller afdelingerne
Opløsning af foreningen eller afdelingerne kan besluttes af general-
forsamlingen og skal ske ved kvalificeret f lertal, jf. vedtægternes 
§ 17.

32. Vedtægter, central investorinformation, årsrapport m.v.
Foreningens vedtægter er en integreret del af prospektet og skal 
medfølge ved udleveringen af dette. 

Endvidere er dokumentet central investorinformation udarbejdet. 
Dette dokument giver et overblik over de væsentligste oplysninger 
vedrørende afdelingen. Dokumentet samt seneste års- og halv-
årsrapport vil kunne rekvireres gratis på foreningens kontor og er 
tilgængelige på www.danskeinvest.dk.

33. Regnskabsaf læggelse
Afdelingens midler administreres og regnskabsføres særskilt.

Foreningens årsrapport af lægges i henhold til lov om investe-
ringsforeninger m.v., Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. Regnskabs-
året følger kalenderåret. Afdelingens første regnskabsår omfatter 
perioden 13. juli til 31. december 2012.

34. Midlertidig finansiering
Foreningen har fået Finanstilsynets tilladelse til at optage lån til 
midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. vedtægternes § 7. 

35. Garantistillelse
Danske Bank A/S har garanteret for tegning af nominelt 12 mio. kr. 
andele i forbindelse med etableringen. 

 

Bilag til tegningsprospekt for afdeling Mix Obligationer under Investe-
ringsforeningen Danske Invest

Bilag 1: Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse  
i procent inden kursafrunding 

Kurtage og alle øvrige direkte handels-
udgifter ved køb af instrumenter, ca.

0,01

Øvrige markedsafledte udgifter ved 
køb af instrumenter, ca.

0,33

Tegningsprovision til formidler 3) 1,10

Øvrige omkostninger, ca.  2) 0,01

I alt 1) 1,45
 
1) Inden kursafrunding. 
2) Garantiprovision til Danske Bank A/S udgør ca. 60.000 kr., og afgift til 
NASDAQ OMX Copenhagen A/S i forbindelse med introduktionen udgør ca. 
20.000 kr.  
3) Provision til andre formidlere end Danske Bank fastsættes efter individuel 
aftale med Danske Bank .

Det angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder 
med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i 
»øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter«. Såfremt 
en sådan situation opstår, vil foreningen i den pågældende periode 
oplyse om det konkrete emissionstillæg på www.danskeinvest.dk. 
Ændringer offentliggøres endvidere via NASDAQ OMX Copenha-
gen A/S.

Bilag 2: Indløsningsfradragets sammensætning og størrelse i procent 
inden kursafrunding

Kurtage og alle øvrige direkte handels-
udgifter ved salg af instrumenter, ca.

0,01

Øvrige markedsafledte udgifter ved 
salg af instrumenter, ca.

0,34

Øvrige omkostninger, ca. 0,00

I alt maksimalt 1) 0,35
 
1) Inden kursafrunding.

Det angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i 
perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stig-
ning i »øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter«. 
Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i den pågældende 
periode oplyse om det konkrete indløsningsfradrag på www.
danskeinvest.dk. Ændringer offentliggøres endvidere via NASDAQ 
OMX Copenhagen A/S.

Bilag 3: Honorar for forskellige ydelser 
 Honoraret beregnes af den gennemsnitlige formue.

Honorar for administration, pct. p.a. 1) 0,0370

Honorar for depot og depotbank- 
funktion, pct. p.a. 2)

0,01 for danske 
obligationer og
0,05 for uden-
landske obliga-
tioner

Honorar for opbevaring af medlem- 
mernes foreningsandele, pct. p.a.

0,0075

Honorar for formidling og salg, pct. p.a. 0,4000
 
1) Hertil kommer en betaling på 6,5 mio. kr. pr. år (delt forholdsmæssigt mellem afdelingerne i 

foreningen og dens tilsvarende søsterforeninger i forhold til afdelingernes formuestørrelser) 

samt 5.000 kr. pr. afdeling for en særligt detaljeret, løbende rapportering til bestyrelsen og 

for særlige risikostyringsopgaver som følge af øgede krav fra Finanstilsynet.  

2) Hertil kommer 10.000 kr. pr. afdeling pr. år.

Bilag 4: Porteføljerådgivningshonorar
Honoraret beregnes af den gennemsnitlige formue.

Pct. p.a. Porteføljeforvalter og porteføljerådgiver

0,30 Danske Capital
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vedtægter for 
investeringsforeningen Danske invest 

FT nr. 11.005, CVR-nr. 15 16 15 82
Vedtægter 13. marts 2012

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er »Investeringsforeningen Danske Invest«. 

 Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene »Inve-
steringsforeningen Danske Invest af 1983 (Investeringsforeningen 
Danske Invest)«, »Investeringsforeningen Investor (Investerings-
foreningen Danske Invest)«, »Investeringsforeningen Provestor 
(Investeringsforeningen Danske Invest)«, »Investeringsforeningen 
Jylland (Investeringsforeningen Danske Invest)« og »Investerings-
foreningen DDP Invest (Investeringsforeningen Danske Invest)«.

 Stk. 3. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Formål

§ 2 Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at 
modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risiko-
spredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med 
reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af 
formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 13.

 På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås 
et tilfredsstillende afkast.

Medlemmer 

§ 3 Foreningens medlemmer er enhver fysisk eller juridisk person, der 
ejer en eller f lere af foreningens investeringsforeningsandele, jf. 
herved § 10. 

Afdelinger

§ 4 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, som alle kan eje aktier 
i foreningens investeringsforvaltningsselskab, og som alle – med 
mindre andet fremgår – henvender sig til offentligheden:

1.  Certifikatudstedende aktieafdelinger, der opfylder de i aktieavance-
beskatningslovens § 21, stk. 3-5 angivne begrænsninger med hensyn til 
aktivfordelingen. Afdelingerne er udloddende, jf. vedtægternes § 5, stk. 1. 

Bioteknologi:
 Omfatter investering globalt i aktier i selskaber, der forsker inden 

for bioteknologi eller understøtter den, anvender bioteknologiske 
metoder eller fremstiller eller markedsfører bioteknologiske, 
farmaceutiske eller medicinske produkter.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Danmark:
 Omfatter investering i danske aktier, samt øvrige aktier, som er 

noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Danmark Fokus:  
 Omfatter investering i udvalgte danske aktier samt øvrige aktier, 

som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Danmark Indeks: 
 Omfatter investering i danske aktier samt øvrige aktier, som er 

noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.   

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.
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Danmark Small Cap:
 Omfatter investering i danske aktier samt øvrige aktier, som er 

noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Afdelingen omfatter in-
vestering i aktier, som på erhvervelsestidspunktet indgår i KFmX® 
aktieindeks eller i aktier, som Nasdaq OMX Copenhagen A/S har 
offentliggjort, vil komme til at indgå i indekset. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.
 
Europa:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-

pladser i Europa, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
i eller har hovedaktivitet i Europa, men hvor aktien handles på en 
markedsplads uden for Europa. En mindre andel kan investeres i 
aktier i selskaber hjemmehørende i eller som handles på markeds-
pladser i lande, der grænser op til Europa.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 
 
Europa Fokus:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-

pladser i Europa, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
i eller har hovedaktivitet i Europa, men hvor aktien handles på en 
markedsplads uden for Europa. En mindre andel kan investeres i 
aktier i selskaber hjemmehørende i eller som handles på markeds-
pladser i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud 
fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Europa Højt Udbytte: 
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-

pladser i Europa, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
i eller har hovedaktivitet i Europa, men hvor aktien handles på 

en markedsplads uden for Europa. En mindre andel kan investe-
res i aktier i selskaber hjemmehørende i eller som handles på 
markedspladser i lande, der grænser op til Europa. Det tilstræbes, 
at en væsentlig del af afdelingens samlede afkast kommer i form 
af udlodning. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbyt-
teevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, 
der i perioder enten ikke eller kun i begrænset omfang udbetaler 
udbytte. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller  
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Europa Indeks:
 Omfatter investering i europæiske aktier med det formål at af-

dække de væsentligste europæiske aktiemarkeder.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Europa Indeks BNP:
 Omfatter investering i en europæisk aktieportefølje og har som 

overordnet formål ved sammensætningen af porteføljen at følge et 
aktieindeks, der udregnes med de enkelte europæiske landes brut-
tonationalprodukter som vægte.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.
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 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Europa Small Cap: 
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier i mindre og mellemstore 

selskaber, der handles på markedspladser i Europa, eller i aktier 
i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i 
Europa, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for 
Europa. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjem-
mehørende i eller som handles på markedspladser i lande, der 
grænser op til Europa.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Fjernøsten:
 Omfatter investering i aktier, der handles på markedspladser i 

Fjernøsten/Asien ekskl. Japan, eller i aktier i selskaber, der er 
hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Fjernøsten/Asien ekskl. 
Japan, men hvor aktien handles på en markedsplads uden for 
Fjernøsten/Asien ekskl. Japan.

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være: 

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Fjernøsten Indeks: 
 Omfatter investering i aktier på aktiemarkederne i Asien uden for 

Japan.

 Investering kan også ske i tilsvarende ADRs og GDRs.

 Ved større politiske og økonomiske omvæltninger inden for inve-
steringsområdet kan afdelingens midler midlertidigt placeres på 
aktiemarkederne i Japan og i Australien/New Zealand.

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være: 

 1.  beliggende i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.
 
Global Indeks:
 Omfatter investering globalt i børsnoterede aktier fordelt på f lere 

brancher.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

 Benchmark for afdelingen vil være en kombination af et dansk 
aktieindeks og et verdensaktieindeks.

 Den konkrete investeringssammensætning kan såvel selskabs-, 
branche- som landemæssigt afvige fra fordelingen i benchmark.

Global Indeks 2: 
 Omfatter investering i danske og udenlandske aktier i overens-

stemmelse med de herom gældende regler. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.
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 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Global Plus:
 Omfatter investering globalt i aktier. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
bligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Global StockPicking:
 Omfatter investering globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke 

forventninger til den enkelte akties afkast.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Global StockPicking 2:
 Omfatter investering globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke 

forventninger til den enkelte akties afkast. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 
 
Japan:
 Omfatter investering i japanske aktier.

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Kina:
 Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i 

eller som har hovedaktivitet i Kina, Hongkong eller Taiwan. 

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 
 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 

foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være: 

 1.  beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

KlimaTrends:
 Omfatter investering globalt i aktier i selskaber, som ventes at 

drage fordel af udviklingen på klima- eller miljøområdet, herunder i 
selskaber, som bidrager til forbedring af klima- eller miljøforhold.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.
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 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. 
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Latinamerika:
 Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i 

eller som har hovedaktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Mellem-
amerika, Sydamerika og Vestindien. 

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og special-foreninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Norden:
 Omfatter investering i danske, svenske, norske, finske og islandske 

aktier. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Norden Indeks: 
 Omfatter investering i børsnoterede danske, svenske, norske og 

finske aktier fordelt på f lere brancher. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Nye Markeder:
 Omfatter investering i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder 

i de nyindustrialiserede lande. 

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Nye Markeder Small Cap:
 Omfatter investeing i aktier i mindre selskaber, der er hjemmehø-

rende i, eller som har hovedaktivitet i emerging markets. 

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.
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 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller  
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.
 
Teknologi: 
 Omfatter investering globalt i aktier i selskaber, der drager fordel 

af udvikling, produktion, distribution og anvendelse af teknologi i 
bred forstand.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Tyskland:
 Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i 

eller som har hovedaktivitet i Tyskland.

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

USA:
 Omfatter investering i amerikanske eller canadiske aktier.

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

Østeuropa:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier i selskaber, der er hjem-

mehørende i, eller som har hovedaktivitet i Østeuropa. En mindre 
andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, 
der grænser op til Østeuropa.

 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 
Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller  
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Østeuropa Konvergens:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier i selskaber, der er hjem-

mehørende i, eller som har væsentlige aktiviteter i Østeuropa 
eksklusive Rusland, i nye EU-lande og/eller i EU-kandidatlande. En 
mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i 
lande, der grænser op til Østeuropa.

 
 Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i 

Danmark.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
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i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1, 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller  
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 markederne lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer  
 herom fra Finanstilsynet. De således godkendte markeder  
 fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan  
 besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra  
 Finanstilsynet. 

 Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelin-
gens formue på andre markeder og i unoterede aktier, jf. § 87, stk. 
5 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

2.  Certifikatudstedende afdelinger, der opfylder de i aktieavancebeskat-
ningslovens § 22, stk. 3 angivne rammer for investering i fremmedmøn-
tede fordringer m.v. Afdelingerne er udloddende, jf. vedtægternes § 5, 
stk. 1.

Europæiske Obligationer:
 Omfatter investering i europæiske obligationer bortset fra obliga-

tioner denomineret i danske kroner. Der kan endvidere investeres 
op til 25 pct. af formuen i investment grade-obligationer denomine-
ret i ikke-europæiske valutaer.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Globale Indeksobligationer – Udloddende:
 Omfatter investering i globale indeksobligationer, hvor afkastet er 

knyttet til inf lationsindeks inden for OECD. Investering kan dog ikke 
ske i obligationer denomineret i danske kroner.

 Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger 
eller investeringsinstitutter.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  

 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 
35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. § 93, stk.1, nr. 4, efter bestemmelserne 
i samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtæg-
ter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Globale Virksomhedsobligationer:
 Omfatter investering i udenlandske obligationer med hovedvægten 

på virksomhedsobligationer og kreditobligationer. Periodevis vil 
statsobligationer kunne udgøre en væsentlig del af porteføljen. 

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være: 
 

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. 
ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

International:
 Omfatter investering i udenlandske obligationer el. lign.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Nye Markeder Obligationer:
 Omfatter investering i udenlandske obligationer med hovedvægten 

på kreditobligationer og statsobligationer udstedt eller garanteret 
af stater med høj kreditrisiko eller virksomheder beliggende i disse 
stater. Disse stater kan eksempelvis være: Algeriet, Argentina, 
Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Ecuador, Elfenbenskysten, 
Filippinerne, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Kasakhstan, Kina, 
Kroatien, Malaysia, Marokko, Mexico, Panama, Peru, Polen, Qatar, 
Rumænien, Rusland, Slovakiet, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tune-
sien, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, Venezuela og Ægypten. 

 Periodevis vil obligationer udstedt eller garanteret af den ameri-
kanske stat eller lande i Den Europæiske Union kunne udgøre en 
væsentlig del af porteføljen.
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 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade«, d.v.s. har en 
rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller Baa3 (Moody’s).

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer 
udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlems-
stater af Den Europæiske Union dog således, at en sådan investe-
ring fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, 
og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 
pct. af afdelingens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta:
 Omfatter investering i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, 

der er udstedt i lokalvalutaer fra de nye markeder, med hovedvæg-
ten på kreditobligationer og statsobligationer udstedt eller garan-
teret af stater med høj kreditrisiko eller virksomheder beliggende 
i sådanne stater. Disse stater kan f.eks. være: Algeriet, Argentina, 
Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Ecuador, Elfenbenskysten, 
Filippinerne, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Kasakhstan, Kina, 
Kroatien, Malaysia, Marokko, Mexico, Panama, Peru, Polen, Qatar, 
Rumænien, Rusland, Slovakiet, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Tjek-
kiet, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, Venezuela og Ægypten. 

 Afdelingen kan også investere i indskud i lokalvalutaer fra de nye 
markeder. Indskuddene foretages i pengeinstitutter med vedtægts-
mæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Fællesskabet 
har indgået aftale med på det finansielle område. 

 Periodevis vil obligationer udstedt i hård valuta kunne udgøre en 
væsentlig del af porteføljen.

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade«, dvs. har en 
rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller Baa3 (Moody’s).

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 
2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Udenlandske Obligationsmarkeder: 
 Omfatter investering i udenlandske obligationer, herunder i 

statsobligationer udstedt af lande med en høj kreditrating og i 
statsobligationer udstedt af emerging markets lande, dvs. lande 
med lav kreditrating, samt i obligationer og lignende udstedt af 
kreditinstitutioner og erhvervsvirksomheder med såvel høj som 

lav kreditrating. Obligationerne kan være udstedt i forskellige 
udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort 
som lang varighed.

 Afdelingen kan endvidere investere i ikke-børsnoterede ameri-
kanske erhvervsobligationer, der er registreret hos SEC (U.S. 
Securities and Exchange Commission). Dette marked, der bl.a. 
omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af NASD 
(the National Association of Securities Dealers) og indirekte af 
SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere og 
udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet.

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer.

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere. 

 
 Afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisiko, idet der 

kan investeres i obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen 
betegnes »speculative grade« eller »high yield«, dvs. har en rating 
lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Afhængig af forventningerne til de forskellige dele af det globale 
obligationsmarked og til valutaforholdene vil afdelingens portefølje-
sammensætning variere en del over tiden.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

3.  Certifikatudstedende afdelinger, der opfylder de i aktieavancebeskat-
ningslovens § 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. 
Afdelingerne er udloddende, jf. vedtægternes § 5, stk. 1.

Dannebrog Mellemlange Obligationer:
 Omfatter investering i obligationer, herunder skatkammerbeviser, 

denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende 
valutaenheder i denne.
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 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, 
der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økono-
miske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslan-
dene.

 Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konver-
tible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i 
erhvervsobligationer.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

 Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.

Danske Korte Obligationer:
 Omfatter investering i obligationer, herunder skatkammerbeviser, 

denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende 
valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, 
som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/
Det Europæiske Økonomiske samarbejde, og noteret på en fonds-
børs i et af medlemslandene.

 Porteføljens beregnede varighed vil maksimalt være tre år.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konver-
tible obligationer og kan højst investere 10 pct. af sin formue i 
erhvervsobligationer.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Danske Lange Obligationer:
 Omfatter investering i obligationer denomineret i danske kroner, 

euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, 
der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økono-
miske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslan-
dene.

 Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konver-
tible obligationer og kan højst investere 10 pct. af sin formue i 
erhvervsobligationer.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter. 

 Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.
 
Fonde: 
 Omfatter investering i rentebærende obligationer, der handles 

på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden for et EU/
EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 
14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet 
sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The 
World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt 
medlem af OECD. Obligationerne skal være denomineret i danske 
kroner

 Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer 
udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en 
sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige 
emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke 
overstiger 30 pct. af afdelingens formue. 

 Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konver-
tible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i 
erhvervsobligationer.

 Afdelingen kan ikke anvende af ledte finansielle instrumenter.

 Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes § 5, stk. 2.

Mix Obligationer:
 Omfatter investering i danske og udenlandske obligationer, herun-

der i statsobligationer udstedt af lande med en høj kreditrating og 
i statsobligationer udstedt af emerging markets-lande, dvs. lande 
med lav kreditrating, samt i obligationer og lignende udstedt af kre-
ditinstitutioner og virksomheder med såvel høj som lav kreditra-
ting. Obligationerne kan være udstedt i såvel danske kroner som i 
udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort 
som lang varighed.

 Afdelingen kan herunder investere i ikke-børsnoterede amerikan-
ske virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-
markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regula-
tory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske virksomhedsob-
ligationer handlet på OTC-Fixed Income-markedet, skal disse på 
investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer. 
3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbaner/børsmæglere.

 Det skal oplyses at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Afhængig af forventningerne til de forskellige dele af det globale 
obligationsmarked og til valutaforholdene vil afdelingens portefølje-
sammensætning variere en del over tiden.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 124 i lov om 
investeringsforeninger m.v. 

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 120, stk. 1 i 
lov om investeringsforeninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3.       fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 
35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om 
investeringsforeninger m.v. § 128, stk. 1, nr. 4, efter bestemmel-
serne i samme lovs § 129 og som specificeret i tillæg A til disse 
vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

4.  Certifikatudstedende afdelinger, der er omfattet af aktieavancebe-
skatningslovens § 19. Afdelingerne er akkumulerende, jf. vedtægternes 
§ 5, stk. 4.

Afrika – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-

pladser i Afrika, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
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i eller har hovedaktivitet i Afrika, men hvor aktien handles på en 
markedsplads uden for Afrika. En mindre andel kan investeres i 
værdipapirer med relation til Afrika. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Danmark – Akkumulerende:
 Omfatter investering i danske aktier samt øvrige aktier, som er 

noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. 
af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Euro High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering i obligationer, konvertible obligationer og 

contingency bonds denomineret i euro eller en af de underliggende 
valutaenheder i denne. Herudover kan afdelingen investere op til 
1/3 af afdelingens formue i obligationer, konvertible obligationer og 
contingency bonds denomineret i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, 
SEK, DKK og USD.

 Afdelingen kan herunder investere i ikke-børsnoterede ameri-
kanske erhvervsobligationer, der er registreret hos SEC (U.S. 
Securities and Exchange Commission). Dette marked, der bl.a. 
omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af NASD 
(the National Association of Securities Dealers) og indirekte af 
SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere og 
udstedelser. 

 Afdelingen kan ligeledes herunder investere op til 10 pct. af afde-
lingens formue i Rule 144 A-udstedelser, hvortil der er knyttet en 
ombytningsret til papirer, der inden for 1 år registreres hos SEC i 
henhold til Securities Act of 1933, og som omsættes på OTC-Fixed 
Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående: 

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. Euro  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere.  

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i amerikanske high yield virksom-
hedsobligationer eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og 
indtil 5 pct. i samme emission. 

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Europa Fokus – Akkumulerende KL: 
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-

pladser i Europa, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
i eller har hovedaktivitet i Europa, men hvor aktien handles på en 
markedsplads uden for Europa. En mindre andel kan investeres i 
aktier i selskaber hjemmehørende i eller som handles på markeds-
pladser i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud 
fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. 
af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og special-foreninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbør-ser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Europa Højt Udbytte – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-

pladser i Europa, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
i eller har hovedaktivitet i Europa, men hvor aktien handles på en 
markedsplads uden for Europa. En mindre andel kan investeres i 
aktier i selskaber hjemmehørende i eller som handles på markeds-
pladser i lande, der grænser op til Europa. Porteføljen tilstræbes 
sammensat således, at en væsentlig del af afkastet på afdelingens 
investeringer kommer i form af selskabernes udbyttebetaling. Der 
lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalin-
ger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten 
ikke eller kun i begrænset omfang udbetaler udbytte.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. 
af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbør-ser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Europa Valutasikret – Akkumulerende:
 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der handles på markeds-
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pladser i Europa, eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende 
i eller har hovedaktivitet i Europa, men hvor aktien handles på en 
markedsplads uden for Europa. En mindre andel kan investeres i 
aktier i selskaber hjemmehørende i eller som handles på markeds-
pladser i lande, der grænser op til Europa. 

 Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller afdækkes 
mod danske kroner eller euro.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. 
af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Global Indeks Valutasikret – Akkumulerende:
 Omfatter investering i en aktieportefølje og har som formål ved 

sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i et globalt 
aktieindeks. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at vælge 
indekset og til at foretage senere udskiftninger af indekset.

 Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller afdækket 
mod danske kroner eller euro. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. 
af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1.  beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Global StockPicking – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke 

forventninger til den enkelte akties afkast.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Globale High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL: 
 Omfatter investering i udenlandske obligationer, herunder i stats-

obligationer udstedt af emerging markets lande, dvs. statsobliga-
tioner udstedt af lande med lav rating samt i virksomhedsobligatio-
ner.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan endvidere investere i ikke-børsnoterede ameri-
kanske erhvervsobligationer, der er registreret hos SEC (U.S. 
Securities and Exchange Commission). Dette marked, der bl.a. 
omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af NASD 
(the National Association of Securities Dealers) og indirekte af 
SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere og 
udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere.  

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger 
eller investeringsinstitutter.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 
pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investe-
ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive inve-
steringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 
samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Globale Indeksobligationer – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering i globale indeksobligationer, hvor afkastet er 

knyttet til inf lationsindeks indenfor OECD. 

 Investering må alene ske i obligationer omfattet af § 162, stk. 1, 
nr. 1-3 i lov om finansiel virksomhed, herunder af ledte finansielle 
instrumenter på sådanne.

 Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger 
eller investeringsinstitutter.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller
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 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3.       fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 
35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. § 93, stk.1, nr. 3, efter bestemmelserne 
i samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til disse vedtæg-
ter.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Latinamerika – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i 

eller som har hovedaktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Mellem-
amerika, Sydamerika og Vestindien. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.  Afdelingen må dog højst placere 10 
pct. af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investe-
ring i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud 
i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 
der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte 
obligationer eller indskud i kreditinstitutter.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Mix:
 Omfatter investering i danske og udenlandske aktier samt obli-

gationer og lignende instrumenter, herunder i statsobligationer 
udstedt af emerging markets-lande, dvs. statsobligationer udstedt 
af lande med lav rating, samt i virksomhedsobligationer.

 Obligationsinvesteringerne kan endvidere omfatte ikke-børsno-
terede amerikanske erhvervsobligationer, der er registreret hos 
SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Dette marked, 
der bl.a. omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af 
NASD (the National Association of Securities Dealers) og indirekte 
af SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere 
og udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere. 

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter som led i 
porteføljeplejen.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Mix – med Sikring:
 Omfatter investering i danske og udenlandske aktier samt obli-

gationer og lignende instrumenter, herunder i statsobligationer 
udstedt af emerging markets-lande, dvs. statsobligationer udstedt 
af lande med lav rating, samt i virksomhedsobligationer.

 Obligationsinvesteringerne kan endvidere omfatte ikke-børsno-
terede amerikanske erhvervsobligationer, der er registreret hos 
SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Dette marked, 
der bl.a. omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af 
NASD (the National Association of Securities Dealers) og indirekte 
af SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere 
og udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta. 

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere. 

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).
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 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter som led i 
porteføljeplejen samt med henblik på sikring af afdelingens indre 
værdi efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Mix Defensiv:
 Omfatter investering i danske og udenlandske aktier samt obli-

gationer og lignende instrumenter, herunder i statsobligationer 
udstedt af emerging markets-lande, dvs. statsobligationer udstedt 
af lande med lav rating, samt i virksomhedsobligationer.

 Aktier kan som hovedregel maksimalt udgøre 30 pct. af afdelin-
gens formue. 

 Obligationsinvesteringerne kan endvidere omfatte ikke-børsno-
terede amerikanske erhvervsobligationer, der er registreret hos 
SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Dette marked, 
der bl.a. omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af 
NASD (the National Association of Securities Dealers) og indirekte 
af SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere 
og udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere. 

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter som led i 
porteføljeplejen.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Mix Offensiv:
 Omfatter investering i danske og udenlandske aktier samt obli-

gationer og lignende instrumenter, herunder i statsobligationer 
udstedt af emerging markets-lande, dvs. statsobligationer udstedt 
af lande med lav rating, samt i virksomhedsobligationer.

 Aktier kan som hovedregel maksimalt udgøre 60 pct. af afdelin-
gens formue. 

 Obligationsinvesteringerne kan endvidere omfatte ikke-børsno-
terede amerikanske erhvervsobligationer, der er registreret hos 
SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Dette marked, 
der bl.a. omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af 
NASD (the National Association of Securities Dealers) og indirekte 
af SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere 
og udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere. 

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter som led i 
porteføljeplejen.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
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 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Mix Offensiv Plus:
 Omfatter investering i danske og udenlandske aktier samt obli-

gationer og lignende instrumenter, herunder i statsobligationer 
udstedt af emerging markets-lande, dvs. statsobligationer udstedt 
af lande med lav rating, samt i virksomhedsobligationer.

 Aktier kan som hovedregel maksimalt udgøre 80 pct. af afdelin-
gens formue.  

 Obligationsinvesteringerne kan endvidere omfatte ikke-børsno-
terede amerikanske erhvervsobligationer, der er registreret hos 
SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Dette marked, 
der bl.a. omtales som OTC-Fixed Income-markedet, er reguleret af 
NASD (the National Association of Securities Dealers) og indirekte 
af SEC via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedere 
og udstedelser. 

 Afdelingen kan også investere i Rule 144 A-udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år 
registreres hos SEC i henhold til Securities Act of 1933, og som 
omsættes på OTC-Fixed Income-markedet. 

 De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af 
vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikan-
ske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. 

 I det omfang afdelingen investerer i amerikanske erhvervsobligati-
oner, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående:

 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD  
 eller modværdien heraf i anden valuta.

 2 En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard &  
 Poor’s) henholdsvis Caa3 (Moody’s), dog kan op til 10 pct. af  
 afdelingens formue investeres i ikke-ratede obligationer.

 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale inve- 
 steringsbanker/børsmæglere. 

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade« eller »high 
yield«, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller 
Baa3 (Moody’s).

 Generelt tilstræbes der i afdelingen stor spredning på segmenter 
og udstedere. Afdelingen må i high yield-virksomhedsobligationer 
eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksomhed og indtil 5 pct. i 
samme emission. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. 

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter som led i 
porteføljeplejen.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller 

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Nye Markeder – Akkumulerende KL:
 Omfatter investering i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder 

i de nyindustrialiserede lande.

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. 
af sin formue i sådanne andele.

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

Nye Markeder Obligationer – Akkumulerende KL: 
 Omfatter investering i udenlandske obligationer med hovedvægten 

på kreditobligationer og statsobligationer udstedt eller garanteret 
af stater med høj kreditrisiko eller virksomheder beliggende i disse 
stater. Disse stater kan eksempelvis være: Algeriet, Argentina, 
Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Ecuador, Elfenbenskysten, 
Filippinerne, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Kasakhstan, Kina, 
Kroatien, Malaysia, Marokko, Mexico, Panama, Peru, Polen, Qatar, 
Rumænien, Rusland, Slovakiet, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tune-
sien, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, Venezuela og Ægypten. 

 Periodevis vil obligationer udstedt eller garanteret af den ameri-
kanske stat eller lande i Den Europæiske Union kunne udgøre en 
væsentlig del af porteføljen.

 Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj 
kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen 
og/eller udstedelsen betegnes »speculative grade«, d.v.s. har en 
rating lavere end BBB- (Standard & Poor’s) eller Baa3 (Moody’s).

 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller
 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  

 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger 
eller investeringsinstitutter.

 Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer 
udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlems-
stater af Den Europæiske Union dog således, at en sådan investe-
ring fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, 
og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 
pct. af afdelingens formue.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

USA – Akkumulerende KL: 
 Omfatter investering i amerikanske eller canadiske aktier. 

 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 
investeringsordninger m.v.

 Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue.
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 Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. § 87, stk. 1 
i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være:

 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske  
 Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med  
 på det finansielle område, eller

 2. godkendt af Finanstilsynet, eller 
3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at  
 fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard,  
 jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således god- 
 kendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtæg- 
 terne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf.  
 ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet.

 Afdelingen kan anvende af ledte finansielle instrumenter.

 Stk. 2. En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være 
knyttet klassespecifikke aktiver.

 Stk. 3. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afde-
lingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke akti-
ver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, 
herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af 
de klassespecifikke aktiver.

 Stk. 4. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter 
bestyrelsens beslutning, jf. stk. 7. Andelsklasserne kan foruden på 
navn indbyrdes variere på følgende karakteristika:

 1) Denominering i valuta.
 2) De typer af investorer, andelsklasserne markedsføres overfor.
 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i andels- 

 klassebekendtgørelsen.  
 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder  

 reglerne i § 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og  
 indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.

 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning  
 af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af  
 andele.

 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være af ledte finansielle  
 instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens  
 løbende likviditetsbehov.

 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).
 8) Minimumsinvestering.
 9) Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningen 

 kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på  
 bekostning af investorer i en anden andelsklasse.

 Stk. 5. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklas-
sernes karakteristika, jf. § 7 i andelsklassebekendtgørelsen.

 Stk. 6. Stk. 2-5 finder ikke anvendelse på ex kupon-andelsklasser/
andelsklasse uden ret til udbytte.

 Stk. 7. Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette yderligere afde-
linger, herunder kontoførende afdelinger, og at gennemføre de 
ændringer af og tilføjelser til vedtægterne, som i denne forbindelse 
måtte være nødvendige eller foreskrevet af Finanstilsynet. Endvi-
dere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf.  stk. 4, nr. 1-9.

 Stk. 8 Hver afdelings formue samt indtægter og udgifter vedrø-
rende denne administreres særskilt som en i forhold til de øvrige 
afdelinger selvstændig økonomisk enhed, for hvilken der af lægges 
særskilt regnskab.

§ 5 I udloddende afdelinger foretages, på baggrund af de i regnskabs-
året indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede 
kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkost-
ninger, en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte 
krav til minimumsudlodningen. 

 Afdelingerne Dannebrog Mellemlange Obligationer, Danske Korte 
Obligationer, Danske Lange Obligationer og Fonde udbetaler dog 
som minimum et udbytte beregnet som årets indtjente renter, 
realiserede nettokursgevinster af obligationer (kun et positivt net-
toresultat indgår) og erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster 
ved anvendelse af af ledte finansielle instrumenter med fradrag af 
administrationsomkostninger.

 Stk. 2. Udlodningen finder som hovedregel sted efter foreningens 
ordinære generalforsamling, hvor afdelingernes årsregnskaber 
godkendes. 

 I afdelingerne Dannebrog Mellemlange Obligationer og Fonde og 
udloddes dog på baggrund af afdelingernes indtjente renter samt 
afholdte administrationsomkostninger i første halvår et acontoud-
bytte i perioden fra medio september til primo oktober i regn-
skabsåret. 

 I afdeling Danske Lange Obligationer udloddes dog på baggrund af 
afdelingens indtjente renter vedrørende aktiver i danske kroner 
og afdelingens realiserede renter vedrørende aktiver i fremmed 
valuta samt afholdte administrationsomkostninger i første halvår 
et acontoudbytte i perioden fra medio september til primo oktober 
i regnskabsåret. 

 Efter foreningens ordinære generalforsamling, hvor afdelingernes 
årsregnskaber, og herunder størrelsen af det samlede udbytte 
for regnskabsåret, godkendes, udbetales et restudbytte, beregnet 
som forskellen mellem regnskabsårets ordinære udbytte og det 
udbetalte acontoudbytte. 

 Eventuelle realiserede nettokursgevinster indgår alene i restudbyt-
tet.

 Stk. 3. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges den på-
gældende afdelings formue, med mindre generalforsamlingen efter 
bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse.

 Stk. 4. I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til 
forøgelse af afdelingens formue.

Anbringelse af foreningens midler
§ 6 Indenfor de efter § 4 fastsatte grænser for investeringerne i de en-

kelte afdelinger gælder det, at afdelingernes midler skal anbringes 
i værdipapirer, der er optaget til offentlig notering på en fondsbørs 
eller et andet tilsvarende marked; indtil 10 pct. af afdelingens for-
mue kan dog placeres i værdipapirer, der ikke er noterede; likvide 
midler indsættes til forrentning i pengeinstitut.

 Stk. 2. Anbringelse af midler i pantebreve samt anvendelse af 
af ledte finansielle instrumenter sker efter bestyrelsens nærmere 
retningslinjer.

 Stk. 3. Investeringsforeningen kan endvidere erhverve løsøre og 
fast ejendom, som er påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. 

 Stk. 4. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med den 
til enhver tid gældende lovgivning.

Låneoptagelse
§ 7 Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån. 

 Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afde-
ling dog:

 1) Optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele 
 2) Optage kortfristede lån for at udnytte tegningsrettigheder. 
 3) Optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede  

 handler. Tilladelse hertil foreligger. 
 4) Optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast  

 ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virk- 
 somhed.

 Stk. 3. De samlede lån omfattet af stk. 2, nr. 1-3 må højst udgøre 
10 pct. af foreningens eller afdelingens formue, og de samlede lån 
omfattet af stk. 2, nr. 1-4 må højst udgøre 15 pct. af foreningens 
eller afdelingens formue.

Udlån, garantiforpligtelser m.v.
§ 8 Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen må 

dog påtage sig de hæftelser, der er forbundet med erhvervelse af 
aktier, der ikke er fuldt indbetalt; sådanne hæftelser må ikke over-
stige 5 pct. af formuen i den pågældende afdeling.

 Stk. 2. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforret-
ninger.

Hæftelse
§ 9 Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. 

 Stk. 2. Dog hæfter hver afdeling principalt pro rata, subsidiært 
solidarisk, for fælles omkostninger.
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 Stk. 3. Medlemmerne hæfter alene med det for deres investerings-
foreningsandel betalte beløb og har derudover ingen hæftelse for 
foreningens forpligtelser.

 Stk. 4. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventu-
elle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens 
forpligtelser.

Investeringsforeningsandele
§ 10 Investeringsforeningsandele udstedes gennem en værdipapir-

central og udstedes i stykker på kr. 100 eller multipla heraf. For 
afdeling Euro High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL er 
stykstørrelsen dog 10 EUR eller multipla heraf. I afdelinger med 
andelsklasser denomineret i anden valuta end (danske) kroner 
fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen.

  Stk. 2. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumen-
tation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede 
investeringsforeningsandele.

 Stk. 3. Investeringsforeningsandele udstedes til ihændehaveren, 
men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på 
navn i foreningens bøger. Investeringsforeningsandele opbevaret i 
depot i Danske Bank noteres dog automatisk på navn i foreningens 
bøger. 

 Stk. 4. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige.

 Stk. 5. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. 
Intet medlem af foreningen er pligtig at lade sine investeringsfor-
eningsandele indløse helt eller delvist. 

 Stk. 6. Medlemmer, der måtte have investeringsforeningsandele, 
der ikke er registrerede i en værdipapircentral, vil kunne få disse 
registreret med den retsvirkning, som er beskrevet ovenfor.

 Stk. 7. Investeringsforeningsandele, der i dag ikke er registrerede i 
en værdipapircentral, vil fortsat have gyldighed uden registrering, 
dog skal registrering finde sted i tilfælde af salg, pantsætning, 
anden overdragelse eller arveovergang.

Værdiansættelse
§ 11 Værdiansættelse sker i henhold til lov om investeringsforeninger 

og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger 
m.v. § 61 og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for de af 
loven omfattede foreninger.

 Stk. 2. Aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi.

 Stk. 3. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstate-
res for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis 
aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, 
anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det 
pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Emissionspris for investeringsforeningsandele
§ 12 Andel i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af 

emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission 
mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens bestem-
melse. Bestyrelsen kan endvidere træffe bestemmelse om emis-
sion af andele uden ret til udbytte for det foregående år i perioden 
fra første del af januar til foreningens ordinære generalforsamling. 
Kun generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om emission af 
fondsandele.

 Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltpris-
metoden jf. § 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning 
af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af 
andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle 
foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 
ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. § 11, 
med den nominelle værdi af tegnede andele og tillægge et beløb til 
dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkost-
ninger ved emissionen, herunder omkostninger til administration, 
trykning, annoncering, provision til formidlere og garanter af emis-
sionen m.v.

 Stk. 3. Emissionsprisen for en andelsklasse fastsættes ved at 
dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens 
formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklas-
sen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke 
aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal 

tegnede andele i klassen og tillægge et beløb til dækning af udgifter 
til køb af værdipapirer m.v. som anført i stk. 2. 

 Stk. 4. Såfremt prisberegning for en andelsklasse skal ske efter 
enkeltprismetoden, jf. § 3 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, 
fastsætter foreningen et eller f lere tidspunkter for opgørelse af 
emissionsprisen for andelsklassen. Emissionsprisen fastsæt-
tes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af 
afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som 
andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klas-
sespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, 
med antal tegnede andele i klassen. Afregning af anmodninger om 
emission af andele, som foreningen har modtaget inden opgørel-
sestidspunktet, sker til den således beregnede emissionspris.

 Stk. 5. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker efter den 
variable enkeltprismetode, jf. § 4 i den i stk. 2 anførte bekendtgø-
relse, fastsætter foreningen et eller f lere tidspunkter for opgørelse 
af værdien af andelene. Værdien fastsættes ved at dividere den på 
opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der sva-
rer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer 
afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og om-
kostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i 
klassen. Foreligger der på opgørelsestidspunktet anmodninger om 
emission af f lere andele end indløsning af andele, opgøres værdien 
(emissionsprisen) med udgangspunkt i udgiften ved køb af den 
til klassen hørende samlede beholdning af instrumenter. Hertil 
kan lægges et beløb til dækning af udgifter til markedsføring og til 
finansielle formidlere.

 Stk. 6. I afdelinger, for hvilke bestyrelsen har truffet beslutning 
om emission af andele uden ret til udbytte for det foregående 
år, fastsættes emissionsprisen fra første del af januar og indtil 
den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens 
formue efter fradrag af værdien af det beregnede og reviderede 
udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi 
af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til 
køb af værdipapirer m.v., jf. ovenfor.

Indløsning af investeringsforeningsandele
§ 13 På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets 

andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættesved anvendelse 
af dobbeltprismetoden jf. § 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse om 
beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløs-
ning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, profes-
sionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgefor-
eninger ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, 
jf. § 11, med den nominelle værdi af tegnede andele og fradrage 
udgifter ved salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger 
ved indløsningen. 

 Stk. 2. Indløsningsprisen for en andelsklasse fastsættes ved at 
dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens 
formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklas-
sen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke 
aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal 
tegnede andele i klassen og fratrække et beløb til dækning af ud-
gifter til salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved 
indløsningen. 

 Stk. 3. Såfremt prisberegning for en andelsklasse skal ske efter 
enkeltprismetoden, jf. § 3 i den i stk. 1 anførte bekendtgørelse, 
fastsætter foreningen et eller f lere tidspunkter for opgørelse af 
indløsningsprisen for andelsklassen. Indløsningsprisen fastsæt-
tes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af 
afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som 
andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klas-
sespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, 
med antal tegnede andele i klassen. Afregning af anmodninger om 
indløsning af andele, som foreningen har modtaget inden opgørel-
sestidspunktet, sker til den således beregnede indløsningspris.

 Stk. 4. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker efter den 
variable enkeltprismetode, jf. § 4 i den i stk. 1 anførte bekendtgø-
relse, fastsætter foreningen et eller f lere tidspunkter for opgørelse 
af værdien af andelene. Værdien fastsættes ved at dividere den på 
opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der sva-
rer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer 
afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og om-
kostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i 
klassen. Foreligger der på opgørelsestidspunktet anmodninger om 
indløsning af f lere andele end emission af andele, opgøres værdien 
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(indløsningsprisen) med udgangspunkt i udgiften ved salg af den til 
klassen samlede beholdning af instrumenter.

 Stk. 5. Såfremt investeringsforeningsandele udstedt uden ret til 
udbytte indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, 
fradrages værdien af det beregnede og reviderede udbytte ved 
beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen.

 Stk. 6. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningspri-
sen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsnin-
gen af andelene nødvendige aktiver.

 Stk. 7. Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis en 
afdelings formue kommer under 10 mio. kr. 

 Stk. 8. Ved udsættelse efter stk. 3 skal foreningen straks give 
meddelelse herom til Finanstilsynet og de kompetente myndighe-
der i andre medlemslande af Den Europæiske Union og lande, som 
Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når 
foreningen markedsfører sine andele der.

 Stk. 9. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsnin-
gen af andele.

Generalforsamling
§ 14 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens 

anliggender.

 Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn eller i Århus. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af for-
eningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber.

 Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlem-
mer, der tilsammen ejer mindst 1/5 af det samlede pålydende af 
investeringsforeningsandele i en afdeling eller andelsklasse, eller 
når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller revisor har anmodet 
derom.

 Stk. 4. Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen bekendtgøres 
med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i dagspressen efter 
bestyrelsens bestemmelse, jf. dog § 17, stk. 2.

 Stk. 5. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordi-
nære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med 
tilhørende revisionsberetning skal desuden senest 8 dage før 
denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

 Stk. 6. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet 
på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til 
bestyrelsen senest den 1. februar.

 Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt diri-
gent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsam-
lingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen.

 Stk. 8. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af 
dirigenten.

 Stk. 9. Generalforsamlinger kan – efter bestyrelsens bestemmelse 
– afholdes fælles med andre investerings- eller specialforeninger 
inden for Danske Invest-gruppen, dog således at afstemninger 
foretages separat.

 Stk. 10. Generalforsamlinger kan – efter bestyrelsens bestem-
melse – transmitteres via Internettet. 

§ 15 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 a) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 b) Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og forslag til  

 resultatets anvendelse.
 c) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 d) Valg af revisorer.
 e) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
 f) Eventuelt.

§ 16 Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i general-
forsamlingen, når vedkommende senest 5 bankdage forinden har 
afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af 
fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele.

 Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsan-
dele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret 
på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

 Stk. 3. For andele, der tilhører afdelinger af foreningen, kan 
stemmeret ikke udøves i foreningsanliggender. Sådanne andele 
medregnes ikke, når der til en beslutnings gyldighed kræves, at en 
bestemt andel af foreningens samlede formue er repræsenteret på 
generalforsamlingen.

 Stk. 4. Om spørgsmål, der alene vedrører den enkelte afdeling, 
herunder godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud, 
midlernes anbringelse, afdelings opløsning og fusion, afholdes der 
separat afstemning for de enkelte afdelinger. 

 De beføjelser, som generalforsamlingen udøver, tilkommer en 
andelsklasses medlemmer for så vidt angår ændring af andelsklas-
sens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre 
spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen. Hvis andels-
klassen ikke opfylder formuekravet, er det proceduren i § 86 a, stk. 
2 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 
kollektive investeringsordninger m.v., der skal anvendes.

 Stk. 5. Hvert medlem har én stemme for hver kr. 100 pålydende 
investeringsforeningsandel. I afdelinger, der er denomineret i 
anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere 
den nominelle værdi af medlemmets antal andele med den officielt 
fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Nasdaq OMX 
Copenhagen A/S opgjorte liste over valutakurser 30 dage forud for 
generalforsamlingen og dividere resultatet med 100. Det således 
fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hvert medlem 
har dog mindst 1 stemme. 

 Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuld-
magten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan 
ikke gives for længere tid end 1 år.

 Stk. 7. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan for sit eget 
vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere 
end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkule-
rende investeringsforeningsandele for den afdeling, afstemningen 
vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved 
afstemninger om fælles anliggende.

 Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med 
mindre andet er fastsat nedenfor.

§ 17 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning 
om foreningens, en afdelings eller en andelsklasses opløsning 
kræves, at 2/3 af foreningens, afdelingens eller andelsklassens 
samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 Stk. 2. Er den nævnte del af foreningens eller afdelingens samlede 
formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget 
i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder 
bestyrelsen inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel en ny 
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af 
de afgivne stemmer.

 Stk. 3. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, 
hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med 
hensyn til den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelse
§ 18 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 

4 og højst 7 medlemmer, der skal være noterede som ejere af 
investeringsforeningsandele. Bestyrelsen vælger selv sin formand 
og en eller f lere næstformænd.

 Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Genvalg kan 
finde sted.

 Stk. 3. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalfor-
samlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende 
fylder 70 år.

 Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for ud-
øvelse af sit hverv.

§ 19 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggen-
der, herunder investeringerne til enhver tid. Bestyrelsen træffer 
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bestemmelse om oprettelse af nye afdelinger, jf. § 4, og om emis-
sion mod betaling herfor, jf. § 12, stk. 1.

 Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at investeringsforeningens 
virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og 
vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formuefor-
valtningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Bestemmelse 
om, hvem der kan udøve stemmeretten på foreningens værdipapi-
rer, træffes af bestyrelsen.

 Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjer for 
foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen 
mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. 

 Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændrin-
ger i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendig-
gøre, eller som pålægges af Finanstilsynet.

 Stk. 5. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorvidt der skal 
indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked 
om optagelse til notering af investeringsforeningsandele i en eller 
f lere af foreningens afdelinger eller andelsklasser. 

 Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens 
medlemmer er til stede.

 Stk. 7. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 Stk. 8. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der 
fastsættes af generalforsamlingen.

 Stk. 9. Medlemmer af ledelsen af foreningen, af dens depotsel-
skab og eventuelle investeringsforvaltningsselskab må ikke uden 
samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller 
andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. 
Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrel-
sens forhandlingsprotokol.

 Stk. 10. Bestyrelsen skal for personer, der er ansat af bestyrel-
sen i foreningen, og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko 
for konflikter mellem egne og foreningens interesser, udarbejde 
retningslinjer om indberetning af finansielle transaktioner i over-
ensstemmelse med § 34, stk. 4 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Administration
§ 20 Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en 

direktion. Direktionen skal udføre sit hverv i overensstemmelse 
med bestyrelsens retningslinier og anvisninger. Bestyrelsen er dog 
beføjet til i stedet at overlade den daglige ledelse til et investe-
ringsforvaltningsselskab, godkendt af Finanstilsynet.

 Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab 
med hjemsted her i landet.  

 Stk. 3. Personer, der er ansat af bestyrelsen i foreningen, og 
ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem 
egne og foreningens interesser, må ikke for egen regning eller 
gennem selskaber, de kontrollerer, foretage formuedispositioner 
som anført i § 34, stk. 1 og 2 i lov om investeringsforeninger og 
specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

 Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på investeringsforvalt-
ningsselskabet.

Depotselskab
§ 21 Depotselskab for foreningen er Danske Bank Aktieselskab. Beslut-

ning om ændring til andet depotselskab træffes efter reglerne om 
vedtægtsændringer.

Tegningsregler
§ 22 Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med enten et yder-

ligere bestyrelsesmedlem eller en direktør eller foreningens inve-
steringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Administrationsomkostninger
§ 23 Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger.

 Stk. 2. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et 
regnskabsår deles mellem afdelingerne/andelsklasserne under 
hensyntagen til deres gennemsnitlige formue, udregnet på basis 

af formueværdierne den 15. i hver måned. Hvis den 15. ikke er en 
bankdag, anvendes formueværdierne for den nærmest følgende 
bankdag.

 Stk. 3. Såfremt en afdeling eller andelsklasse ikke har eksisteret i 
hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af udgif-
terne. 

 Stk. 4. Ved fællesomkostningerne forstås de omkostninger, som 
ikke kan henføres til de enkelte afdelinger/andelsklasser, herunder 
blandt andet honorar til bestyrelse. 

 Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder 
omkostninger til bestyrelse, administration, investeringsrådgiv-
ning, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for 
hver afdeling/andelsklasse ikke overstige 2,0 pct. af den højeste 
formueværdi af afdelingen/andelsklassen inden for regnskabsåret.

 For afdeling Afrika – Akkumulerende KL må de samlede admini-
strationsomkostninger dog ikke overstige  2,5 pct. af den højeste  
formueværdi af den pågældende afdeling/andelsklasse inden for 
regnskabsåret.  

 For afdelingerne Danmark, Danmark – Akkumulerende, Euro High 
Yield-Obligationer – Akkumulerende KL, Europæiske Obligationer, 
Globale High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL, Globale 
Virksomhedsobligationer, International, Mix Obligationer, Nye Mar-
keder Obligationer, Nye Markeder Obligationer – Akkumulerende 
KL og Udenlandske Obligationsmarkeder må de samlede admini-
strationsomkostninger dog ikke overstige 1,5 pct. af den højeste 
formueværdi af den pågældende afdeling/andelsklasse inden for 
regnskabsåret. 

 For afdelingerne Danmark Indeks, Dannebrog Mellemlange 
Obligationer, Danske Korte Obligationer, Danske Lange Obligatio-
ner, Europa Indeks, Europa Indeks BNP, Fjernøsten Indeks, Fonde, 
Global Indeks, Global Indeks 2, Global Indeks Valutasikret - Ak-
kumulerende og Norden Indeks må de samlede administrations-
omkostninger ikke overstige 1,0 pct. af den højeste formueværdi af 
den pågældende afdeling/andelsklasse inden for regnskabsåret.

 Stk. 6. Salgs- og informationsomkostninger indgår i det omfang, de 
ikke finansieres af emissionsindtægterne, i de samlede omkostnin-
ger.

Regnskab, revision og overskud
§ 24 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår 

udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i investe-
ringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivnin-
gen og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af 
ledelsesberetning og ledelsespåtegning samt for hver afdeling 
resultatopgørelse, balance og noter. 

 Stk. 2. Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte 
revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

 Stk. 3. Retten til udbytte i en udloddende afdeling forældes, når ud-
byttet ikke er hævet senest 3 år efter, at det forfaldt til udbetaling, 
og udbyttet tilfalder herefter afdelingen.

 Stk. 4. Udbytte af investeringsforeningsandele i en udloddende 
afdeling registreret i en værdipapircentral betales via medlem-
mets konto i det kontoførende institut, medmindre medlemmet 
har indgået en aftale om automatisk geninvestering af udbytte. 
Den reviderede årsrapport ligger fremlagt til gennemsyn for of-
fentligheden på foreningens kontor og Danske Banks afdelinger. 
Medlemmerne kan herfra rekvirere regnskabet.

 Således vedtaget af bestyrelsen den 13. marts 2012

Bestyrelse: 

 
 Jørn Ankær Thomsen  Agnete Raaschou-Nielsen Lars Fournais 
 formand næstformand 

 Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen  Jens Peter Toft
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Tillæg:

A. I henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger 
samt andre kollektive investeringsordninger m.v. kan en afdeling 
investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemar-
kedsinstrumenter udstedt eller garanteret af:

 a) den danske stat eller et andet Zone A-land, eller
 b) lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finan- 

 sielle område, eller
 c) en international institution af offentlig karakter, som et eller  

 f lere medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er  
 godkendt af Finanstilsynet.

Disse lande og institutioner fremgår nedenfor:

 ad a) Zone A-lande: Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Dan-
mark, De Forenede Stater (USA), Det Forenede Kongerige (Storbri-
tannien og Nordirland), Finland, Frankrig, Grækenland, Hongkong, 
Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederlandene 
(Holland), New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Saudi 
Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Sverige, Sydkorea, 
Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 ad b) Island, Liechtenstein og Norge.

 ad c) Nordiska Investeringsbanken, European Investment Bank, 
European Coal and Steel Community, Council of European 
Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in 
Europe, Eurofima (European Company for the Financing of Railroad 
Rolling Stock – Switzerland), Euratom (European Atomic Energy 
Community), World Bank (International Bank for Reconstruction 
and Development), Inter-American Development Bank (IADB), In-
ternational Finance Corporation, African Development Bank, Asian 
Develop-ment Bank.

B.  Fortegnelse over børser og andre regulerede markeder, der i 
overensstemmelse med Finanstilsynets bestemmelser er separat 
godkendt af bestyrelsen til investering for de relevante afdelinger:

  
	 •	 Nairobi	Stock	Exchange
	 •	 Nigeria	Stock	Exchange
	 •	 RTS	Stock	Exchange	(Russian	Trading	System	Stock	 

 Exchange)
	 •	 Tunisia	Stock	Exchange

C.  For afdelinger, der har betegnelsen KL som sidste del af deres 
navn, har bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om 
etablering af andelsklasser, jf. § 9 a i lov om investeringsforenin-
ger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger 
m.v.
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