
Investeringsforeningen Danske Invest  
afholder ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag den 12. september 2017, kl. 10.00 

på foreningens kontor Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby 
 

 

DAGSORDEN 
 

 
1. Forslag om afvikling af afdeling Nye Markeder Indeksobligationer KL 

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at der kun er ringe kundeefterspørgsel efter afdelingen, 
og at afdelingens formue som følge heraf ikke har et bæredygtigt niveau. Denne situation vurderes 
ikke at være holdbar, hvorfor afdelingen foreslås lukket ved såkaldt forenklet afvikling.  

Planen for afvikling af afdelingen vil skulle forelægges Finanstilsynets til godkendelse. Udbetaling af 
afdelingens formue til investorerne forventes at kunne ske sidst i december 2017. 

Alene investorer i afdelingen har stemmeret vedrørende forslaget.  

 

2. Forslag om afvikling af afdeling Nye Markeder Indeksobligationer – Akkumulerende KL 

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at der kun er ringe kundeefterspørgsel efter afdelingen, 
og at afdelingens formue som følge heraf ikke har et bæredygtigt niveau. Denne situation vurderes 
ikke at være holdbar, hvorfor afdelingen, som har fire andelsklasser*), foreslås lukket ved såkaldt 
forenklet afvikling.  

Planen for afvikling af afdelingen vil skulle forelægges Finanstilsynets til godkendelse. Udbetaling af 
afdelingens formue til investorerne forventes at kunne ske sidst i december 2017. 

Alene investorer i afdelingen har stemmeret vedrørende forslaget.  

 

3. Eventuelt 
 

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 5. september 2017, kl. 16.00 bestilles på telefon 45 
13 95 22.  

 
Dagsorden og de fuldstændige forslag vil senest den 1. september 2017 være fremlagt til eftersyn på 
foreningens kontor. 
 

 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 

 
*) Nye Markeder Indeksobligationer – Akkumulerende, klasse DKK, Nye Markeder Realrente Obligasjon, klasse NOK, 
Reaalikorko Kehittyvät Markkinat, osuuslaji EUR og Tilväxtmarknadsobligationer Real Ränta, klass SEK. 
 

 



Investeringsforeningen Danske Invest                      Bilag til dagsordenen 
12. september 2017 

 

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

markeret med kursiv. 

Ad dagsordenens pkt. 1:   

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4, stk. 1, nr. 2 

(…) 

Nye Markeder Indeksobligationer KL 

 § 4, stk. 1, nr. 2 

(…) 

Nye Markeder Indeksobligationer KL under 

afvikling  

Ad dagsordenens pkt. 2:   

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4, stk. 1, nr. 3 

(…) 

Nye Markeder Indeksobligationer – 

Akkumulerende KL 

 § 4, stk. 1, nr. 3 

(…) 

Nye Markeder Indeksobligationer – 

Akkumulerende KL under afvikling 

 


