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Investeringsforeningen Danske Invest Select 
afholder ekstraordinær generalforsamling 

mandag den 6. februar 2017, kl. 9.00 
på foreningens kontor Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby 

 

 

DAGSORDEN 
 

 
1. Forslag om afvikling af afdeling FX – Accumulating KL 

Forslaget fremsættes af bestyrelsen og skyldes, at afdelingens modelbaserede investeringsstrategi som følge af 
pengepolitiske lempelser i en række lande ikke længere fungerer samtidig med, at afdelingens formue som følge 
af investorernes udtræk er reduceret til under 2 mio. kr. 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 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 
andelsklassen FX – Akkumulerende, klasse EUR W. 
 

2. Eventuelt 
 

 
 
Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 30. januar 2017, kl. 16.00 bestilles på telefon 45 14 80 25. 

 
Dagsorden og det fuldstændige forslag vil senest den 27. januar 2017 være fremlagt til eftersyn på foreningens 
kontor og vil desuden kunne findes på danskeinvest.dk. 
 

 
Bestyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsforeningen Danske Invest Select markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske In-
vest Engros. 



Investeringsforeningen Danske Invest Select  Bilag til dagsordenen 
  6. februar 2017 
 

 
 

 
Det 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 

(…) 

FX – Accumulating KL 
 

§ 15, stk. 3 

For afdeling FX – Accumulating KL og afdeling 
PP Pension Aktieallokeringsfond – Accumula-
ting KL fastsættes emissionsprisen dog ved an-
vendelse af enkeltprismetoden, (…) 
 

§ 16, stk. 2 

For afdeling FX – Accumulating KL og afdeling 
PP Pensions Aktieallokeringfond – Accumula-
ting KL fastsættes indløsningsprisen dog ved an-
vendelse af enkeltprismetoden, (…) 
 

 

§ 26, stk. 5, afsnit 4 

For afdelingerne AlmenBolig Korte Obligationer 
KL, (…) FX – Accumulating KL, (…) og US 
Dollar – Accumulating KL må de samlede admi-
nistrationsomkostninger ikke overstige 1,0 pct. 
af den gennemsnitlige formueværdi af den på-
gældende afdeling/andelsklasse inden for regn-
skabsåret. 

 

 § 4, stk. 1 

(…) 

FX – Accumulating KL under afvikling 
 

§ 15, stk. 3 

For afdeling FX – Accumulating KL under af-
vikling og afdeling PP Pension Aktieallokerings-
fond – Accumulating KL fastsættes emissions-
prisen dog ved anvendelse af enkeltprismetoden, 
(…) 

§ 16, stk. 2 

For afdeling FX – Accumulating KL under af-
vikling og afdeling PP Pensions Aktieallokering-
fond – Accumulating KL fastsættes indløsnings-
prisen dog ved anvendelse af enkeltprismetoden, 
(…) 

 

§ 26, stk. 5, afsnit 4 

For afdelingerne AlmenBolig Korte Obligationer 
KL, (…) FX – Accumulating KL under afvik-
ling, (…) og US Dollar – Accumulating KL må 
de samlede administrationsomkostninger ikke 
overstige 1,0 pct. af den gennemsnitlige formue-
værdi af den pågældende afdeling/andelsklasse 
inden for regnskabsåret. 

 

 
 


