
 

 

Investeringsforeningen Danske Invest 

afholder ekstraordinær generalforsamling 

tirsdag den 10. november 2020, kl. 10.00 

på foreningens kontor Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby 

 

 

DAGSORDEN 

 
1. Forslag om navneændring for afdelingen Horisont Pension 2020 – Akkumulerende KL  

For afdelingen Horisont Pension 2020 – Akkumulerende KL foreslås en navneændring, 
således at afdelingens navn fremover er Horisont Pension Basis – Akkumulerende KL. 

Forslaget fremsættes for at tydeliggøre, at afdelingens investeringsunivers ikke udløber i 
2020 og for at afspejle de foreslåede ændringer under dagsordenens punkt 2. 

Alene investorer i afdelingen har stemmeret til forslaget. 

2. Forslag om ændring i investeringsuniverset for afdeling Horisont Pension 2020 – 

Akkumulerende KL 

Det foreslås at ændre dele af det vedtægtsbestemte investeringsunivers fra: 

”Afdelingens investeringssammensætning, herunder risiko, skal afspejle, at afdelingen 

anvendes i pensionsordninger, hvor investeringshorisonten løber til 2020.” 

Til 

”Aktier tilstræbes at udgøre minimum 20 pct. af afdelingens formue og kan som hovedregel 

maksimalt udgøre 40 pct. af afdelingens formue.” 

Med den foreslåede ændring tydeliggøres det, at afdelingens investeringshorisont ikke udløber 
i 2020 ligesom afdelingens eksisterende investorer kan fastholde deres investeringer og 
nuværende risikoprofil. 

Alene investorer i afdelingen har stemmeret til forslaget. 

3. Bemyndigelse til bestyrelsen 

Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at 
opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag. 
 

4. Eventuelt 

 

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 3. november 2020, kl. 14.00 bestilles på 
telefon 51 43 64 14.  

 
Dagsorden og det fuldstændige forslag vil fra den 23. oktober 2020 være fremlagt til eftersyn 
på foreningens kontor. 

 
Bestyrelsen 

 

 

 

 



 

 

BILAG 1 

 
Det fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er 
markeret med kursiv. 
 
 

Ad dagsordenens pkt. 1:   

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4 

(…) 

Horisont Pension 2020 - Akkumulerende KL 

(…) 

 

 

 § 4 

(…) 

Horisont Pension Basis – Akkumulerende KL 

(…) 

Ad dagsordenens pkt. 2:   

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4 

Omfatter fortrinsvis investering aktier samt 
obligationer og lignende instrumenter, 
herunder i statsobligationer udstedt af 
emerging markets-lande, dvs. 
statsobligationer udstedt af lande med lav 
rating, samt i virksomhedsobligationer. Ved 
aktier forstås også værdipapirer, der kan 
sidestilles med aktier, jf. lov om investerings-
foreninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. 
depotbeviser. 

Investering kan enten ske direkte eller 
gennem andele i andre foreninger, afdelinger 
eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov 
om investeringsforeninger m.v. 

Afdelingens investeringssammensætning, 

herunder risiko, skal afspejle, at afdelingen 

anvendes i pensionsordninger, hvor 

investeringshorisonten løber til 2020. 

(…) 

 

 

 § 4 

Omfatter fortrinsvis investering aktier samt 
obligationer og lignende instrumenter, 
herunder i statsobligationer udstedt af 
emerging markets-lande, dvs. 
statsobligationer udstedt af lande med lav 
rating, samt i virksomhedsobligationer. Ved 
aktier forstås også værdipapirer, der kan 
sidestilles med aktier, jf. lov om investerings-
foreninger m.v. § 2, stk. 1, herunder f.eks. 
depotbeviser. 

Investering kan enten ske direkte eller 
gennem andele i andre foreninger, afdelinger 
eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov 
om investeringsforeninger m.v. 

Aktier tilstræbes at udgøre minimum 20 pct. 

af afdelingens formue og kan som 

hovedregel maksimalt udgøre 40 pct. af 

afdelingens formue. 

(…) 

 
 


