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DAGSORDEN 
 

 
1. Forslag om afvikling af afdeling Afrika – Akkumulerende KL 

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at de afrikanske valutamarkeder gennem længere tid har vist sig 
så illikvide, at det ikke længere vurderes muligt at styre en portefølje med bredt investeringsområde i Afrika og 
samtidig have tilstrækkelig likviditet til at kunne opfylde de løbende ønsker om indløsning. Afviklingen vil fo-
regå ved såkaldt forenklet afvikling. 

Planen for afvikling af afdelingen vil skulle forelægges Finanstilsynets til godkendelse. Udbetaling af afdelin-
gens formue til investorerne forventes at kunne ske i maj/juni 2017. 

Alene investorer i afdelingen har stemmeret vedrørende forslaget. Afdelingens investeringsbeviser er udstedt i 
følgende andelsklasser: 

- Afrika – Akkumulerende, klasse DKK 
- Afrika, klass SEK 
- Afrika, klasse NOK 
- Afrikka, osuuslaji EUR 

Beslutning om afvikling af afdelingen indebærer, at den børshandlede andelsklasse, Afrika – Akkumulerende, 
klasse DKK, vil blive afnoteret snarest muligt. 

 

2. Forslag om afvikling af afdeling Bond Income – Akkumulerende KL 

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at der ikke har vist sig tilstrækkelig efterspørgsel efter afdelin-
gen. Afviklingen vil foregå ved såkaldt forenklet afvikling. 

Planen for afvikling af afdelingen vil skulle forelægges Finanstilsynets til godkendelse. Udbetaling af afdelin-
gens formue til investorerne forventes at kunne ske i maj/juni 2017. 

Alene investorer i afdelingen har stemmeret vedrørende forslaget. Afdelingens investeringsbeviser er udstedt i 
følgende andelsklasser: 

- Income Obligationer – Akkumulerende, klasse DKK h 
- Income Obligationer – Akkumulerende, klasse EUR h 

 
3. Eventuelt 

 
 

Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 30. januar 2017, kl. 16.00 bestilles på telefon 45 14 80 25. 
 
Dagsorden og de fuldstændige forslag vil senest den 27. januar 2017 være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor 
og vil desuden kunne findes på danskeinvest.dk. 
 
 
Bestyrelsen 
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De fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er marke-
ret med kursiv. 
 

Ad dagsordenens pkt. 1:   

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4, stk. 1 

(…) 

Afrika – Akkumulerende KL 
 

§ 23, stk. 5 

(…) 

For afdelingerne Afrika – Akkumulerende KL 
(…) og Nye Markeder Small Cap – Akkumule-
rende KL må de samlede administrationsomkost-
ninger dog ikke overstige 2,5 pct. af den gen-
nemsnitlige formueværdi af den pågældende af-
deling/andelsklasse inden for regnskabsåret. 

 § 4, stk. 1 

(…) 

Afrika – Akkumulerende KL under afvikling 
 

§ 23, stk. 5 

(…) 

For afdelingerne Afrika – Akkumulerende KL 
under afvikling (…) og Nye Markeder Small 
Cap – Akkumulerende KL må de samlede admi-
nistrationsomkostninger dog ikke overstige 2,5 
pct. af den gennemsnitlige formueværdi af den 
pågældende afdeling/andelsklasse inden for 
regnskabsåret. 

 
 

Ad dagsordenens pkt. 2:   

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4, stk. 1 

(…) 

Bond Income – Akkumulerende KL 
 
 

§ 23, stk. 5 

(…) 

For afdelingerne Bond Income – Akkumule-
rende KL (…) og Udenlandske Obligationsmar-
keder KL må de samlede administrationsomkost-
ninger dog ikke overstige 1,5 pct. af den gen-
nemsnitlige formueværdi af den pågældende 
afdeling/andelsklasse inden for regnskabsåret.  
 

 § 4, stk. 1 

(…) 

Bond Income – Akkumulerende KL under afvik-
ling 
 

§ 23, stk. 5 

(…) 

For afdelingerne Bond Income – Akkumule-
rende KL under afvikling (…) og Udenlandske 
Obligationsmarkeder KL må de samlede admini-
strationsomkostninger dog ikke overstige 1,5 
pct. af den gennemsnitlige formueværdi af den 
pågældende afdeling/andelsklasse inden for 
regnskabsåret.  

 


