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De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formule-

ringer er markeret med kursiv. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5.1:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

(…)  (…) 

Bond Income – Akkumulerende KL 

Omfatter investering i obligationer, konvertible 

obligationer og contingency bonds, 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 erhvervsvirk-

somheder med såvel høj som lav kreditrating. 

Obligationerne kan være udstedt i danske kroner 

og forskellige udenlandske valutaer, ligesom 

obligationerne kan have såvel kort som lang 

varighed, dog i et sådant forhold at porteføljens 

beregnede varighed maksimalt vil være et år. 

(…) 

 Bond Income – Akkumulerende KL 

Omfatter investering i obligationer, konvertible 

obligationer og contingency bonds, 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 erhvervsvirk-

somheder med såvel høj som lav kreditrating. 

Obligationerne kan være udstedt i forskellige 

valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel 

kort som lang varighed, dog i et sådant forhold at 

porteføljens beregnede varighed maksimalt vil 

være et år. 

(…) 

Globale High Yield-Obligationer 

Omfatter investering i udenlandske obligationer, 

herunder i statsobligationer udstedt af emerging 

markets lande, dvs. statsobligationer udstedt af 

lande med lav rating samt i virksomhedsobliga-

tioner. 

(…) 

 Globale High Yield-Obligationer 

Omfatter investering i obligationer, herunder i 

statsobligationer udstedt af emerging markets 

lande, dvs. statsobligationer udstedt af lande med 

lav rating samt i virksomhedsobligationer. 

(…) 

Globale High Yield-Obligationer – Akkumu-

lerende KL 

Omfatter investering i udenlandske obligationer, 

herunder i statsobligationer udstedt af emerging 

markets lande, dvs. statsobligationer udstedt af 

lande med lav rating samt i virksomhedsobliga-

tioner. 

(…) 

 Globale High Yield-Obligationer – Akkumu-

lerende KL 

Omfatter investering i obligationer, herunder i 

statsobligationer udstedt af emerging markets 

lande, dvs. statsobligationer udstedt af lande med 

lav rating samt i virksomhedsobligationer. 

(…) 

Mix – Akkumulerende 

Omfatter investering i danske og udenlandske 

aktier samt obligationer og lignende instrumen-

ter, herunder i statsobligationer udstedt af 

emerging markets-lande, dvs. statsobligationer 

 Mix – Akkumulerende 

Omfatter investering i aktier samt obligationer 

og lignende instrumenter, herunder i statsobliga-

tioner udstedt af emerging markets-lande, dvs. 

statsobligationer udstedt af lande med lav rating, 
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udstedt af lande med lav rating, samt i virksom-

hedsobligationer. (…) 

samt i virksomhedsobligationer. (…) 

Mix Defensiv – Akkumulerende 

Omfatter investering i danske og udenlandske 

aktier samt obligationer og lignende instrumen-

ter, herunder i statsobligationer udstedt af 

emerging markets-lande, dvs. statsobligationer 

udstedt af lande med lav rating, samt i virksom-

hedsobligationer.  

(…) 

 Mix Defensiv – Akkumulerende 

Omfatter investering i aktier samt obligationer 

og lignende instrumenter, herunder i statsobliga-

tioner udstedt af emerging markets-lande, dvs. 

statsobligationer udstedt af lande med lav rating, 

samt i virksomhedsobligationer.  

(…) 

Mix Obligationer 

Omfatter investering i danske og udenlandske 

obligationer, herunder i statsobligationer udstedt 

af lande med en høj kreditrating og i statsobliga-

tioner 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 kreditra-

ting. Obligationerne kan være udstedt i såvel 

danske kroner som i udenlandske valutaer, 

ligesom obligationerne kan have såvel kort som 

lang varighed. 

(…) 

 Mix Obligationer 

Omfatter investering i 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 virksomheder 

med såvel høj som lav kreditrating. Obligatio-

nerne kan være udstedt i forskellige valutaer, 

ligesom obligationerne kan have såvel kort som 

lang varighed. 

(…) 

Mix Obligationer – Akkumulerende 

Omfatter investering i danske og udenlandske 

obligationer, herunder i statsobligationer udstedt 

af lande med en høj kreditrating og i statsobliga-

tioner 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 kreditra-

ting. Obligationerne kan være udstedt i såvel 

danske kroner som i udenlandske valutaer, 

ligesom obligationerne kan have såvel kort som 

lang varighed. 

(…) 

 Mix Obligationer – Akkumulerende 

Omfatter investering i 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 virksomheder 

med såvel høj som lav kreditrating. Obligatio-

nerne kan være udstedt i forskellige valutaer, 

ligesom obligationerne kan have såvel kort som 

lang varighed. 

(…) 

Mix Offensiv – Akkumulerende 

Omfatter investering i danske og udenlandske 

aktier samt obligationer og lignende instrumen-

ter, herunder i statsobligationer udstedt af 

emerging markets-lande, dvs. statsobligationer 

udstedt af lande med lav rating, samt i virksom-

hedsobligationer.  

(…) 

 Mix Offensiv – Akkumulerende 

Omfatter investering i aktier samt obligationer 

og lignende instrumenter, herunder i statsobliga-

tioner udstedt af emerging markets-lande, dvs. 

statsobligationer udstedt af lande med lav rating, 

samt i virksomhedsobligationer. 

(…) 
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Mix Offensiv Plus – Akkumulerende 

Omfatter investering i danske og udenlandske 

aktier samt obligationer og lignende instrumen-

ter, herunder i statsobligationer udstedt af 

emerging markets-lande, dvs. statsobligationer 

udstedt af lande med lav rating, samt i virksom-

hedsobligationer. 

(…) 

 Mix Offensiv Plus – Akkumulerende 

Omfatter investering i aktier samt obligationer 

og lignende instrumenter, herunder i statsobliga-

tioner udstedt af emerging markets-lande, dvs. 

statsobligationer udstedt af lande med lav rating, 

samt i virksomhedsobligationer. 

(…) 

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.  

(…) 

 Nye Markeder Obligationer 

Omfatter investering i obligationer med 

hovedvægten på kreditobligationer og statsobli-

gationer udstedt eller garanteret af stater med høj 

kreditrisiko eller virksomheder beliggende i 

disse stater. 

(…) 

Nye Markeder Obligationer – Akkumuleren-

de 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.  

(…) 

 Nye Markeder Obligationer – Akkumuleren-

de KL 

Omfatter investering i obligationer med 

hovedvægten på kreditobligationer og statsobli-

gationer udstedt eller garanteret af stater med høj 

kreditrisiko eller virksomheder beliggende i 

disse stater. 

(…) 

  Udenlandske Obligationsmarkeder 

(Punktet udgået af dagsordenen) 

Ad dagsordenens pkt. 5.2:    

§ 4:   

For hver af afdelingerne 

 

Dannebrog Mellemlange Obligationer, Danske Korte Obligationer, Danske Lange Obligationer, Euro High 

Yield-Obligationer, Euro High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL, Euro Investment Grade-

Obligationer, Europæiske Obligationer, Fonde, Globale High Yield-Obligationer, Globale Virksomhedsob-

ligationer, Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende KL, Nye Markeder Obligationer og Nye 

Markeder Obligationer Lokal Valuta 

 

indsættes umiddelbart inden omtalen af adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter følgende 

tekst: 

Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
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Ad dagsordenens pkt. 5.3:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

For hver af afdelingerne Nye Markeder og Nye Markeder – Akkumulerende KL: 

Omfatter investering i udenlandske aktier i 

selskaber, der arbejder i de nyindustrialiserede 

lande.  

(…) 

 Omfatter investering fortrinsvis i aktier, der 

handles på markedspladser uden for developed 

markets-lande, eller i aktier i selskaber, der er 

hjemmehørende i lande uden for developed 

markets. Derudover kan en mindre andel 

investeres i aktier i selskaber, som på anden 

måde er afhængige af forhold uden for develo-

ped markets-lande.  

(…) 

Ad dagsordenens pkt. 5.4:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

For hver af afdelingerne Nye Markeder Small Cap og Nye Markeder Small Cap – Akkumulerende KL: 

Omfatter investering i aktier i mindre selskaber, 

der er hjemmehørende i, eller som har hovedak-

tivitet i emerging markets. 

(…) 

 Omfatter investering fortrinsvis i aktier i mindre 

selskaber, der handles på markedspladser uden 

for developed markets-lande, eller i aktier i 

mindre selskaber, der er hjemmehørende i lande 

uden for developed markets. Derudover kan en 

mindre andel investeres i aktier i mindre 

selskaber, som på anden måde er afhængige af 

forhold uden for developed markets-lande. 

Endvidere kan en mindre andel investeres i 

større selskaber, som opfylder et eller flere af 

ovennævnte krav. 

(…) 

Ad dagsordenens pkt. 5.5:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

For hver af afdelingerne Nye Markeder Obligationer og 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, (…) og Ægypten.  

 Omfatter fortrinsvis investering i udenlandske 

obligationer med hovedvægten på kreditobligati-

oner og statsobligationer udstedt eller garanteret 

af stater med høj kreditrisiko eller virksomheder 

beliggende i disse stater. Disse stater kan 

eksempelvis være: Algeriet, (…) og Ægypten. 

Desuden kan afdelingen investere op til 10 pct. 

af sin formue i andre former for gældsinstrumen-

ter (debt securities), jf. lov om investeringsfor-

eninger m.v. § 2, stk. 1, nr. 2, udstedt eller 

garanteret af stater med høj kreditrisiko eller 
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virksomheder beliggende i disse stater, jf. 

ovenfor. 

(…) 

Ad dagsordenens pkt. 5.6:    

§ 4:  § 4: 

For følgende afdelinger, der investerer i aktier, 

 

Bioteknologi, Danmark, Danmark – Akkumulerende, Danmark Fokus, Danmark Indeks, Danmark Indeks 

Small Cap, Europa, Europa Fokus, Europa Højt Udbytte, Europa Indeks, Europa Indeks BNP, Europa 

Small Cap, Fjernøsten, Fjernøsten Indeks, Global Højt Udbytte, Global Indeks, Global Indeks 2, Global 

Plus, Global StockPicking, Global StockPicking 2, Japan, Kina, KlimaTrends, Latinamerika, Norden, 

Norden Indeks, Nye Markeder, Nye Markeder Small Cap, Teknologi, Tyskland, USA, Østeuropa og 

Østeuropa ex Rusland,  

 

for følgende afdelinger, der investerer i obligationer, 

 

Dannebrog Mellemlange Obligationer, Danske Indeksobligationer, Danske Korte Obligationer, Danske 

Lange Obligationer, Euro High Yield-Obligationer, Euro Investment Grade-Obligationer, Europæiske 

Obligationer, Fonde, Globale High Yield-Obligationer, Globale Lange Indeksobligationer, Globale 

Mellemlange Indeksobligationer, Globale Virksomhedsobligationer, Mix Obligationer, Nye Markeder 

Indeksobligationer, Nye Markeder Obligationer, Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta og Udenlandske 

Obligationsmarkeder 

 

samt for følgende afdelinger, der investerer i både aktier og obligationer, 

 

Mix – Akkumulerende, Mix Defensiv – Akkumulerende, Mix Obligationer – Akkumulerende, Mix 

Offensiv – Akkumulerende og Mix Offensiv Plus – Akkumulerende,  

 

tilføjes betegnelsen "KL" i slutningen af de gældende navne. Samme ændring foretages i de øvrige 

paragraffer i vedtægterne, hvor navnene forekommer. 

Ad dagsordenens pkt. 5.7:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 18, stk. 1:  § 18, stk. 1: 

(…)  

Bestyrelsen vælger selv sin formand og en eller 

flere næstformænd. 

 (…)  

Bestyrelsen vælger selv sin formand og 

næstformand. 

Ad dagsordenens pkt. 5.8:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 20:  § 20: 

  Efter stk. 4 tilføjes:  

Stk. 5. Bestyrelsen kan trække delegationen efter 

stk. 1 tilbage og delegere den daglige ledelse af 

foreningen til et nyt investeringsforvaltningssel-

skab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til 

gavn for foreningen. Finanstilsynet skal 
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godkende foreningens delegation af den daglige 

ledelse til et nyt investeringsforvaltningsselskab. 

Stk. 6. Foreningens aktiviteter skal ved udskift-

ning af investeringsforvaltningsselskabet efter 

stk. 5 overdrages direkte fra det hidtidige 

investeringsforvaltningsselskab til foreningens 

nye investeringsforvaltningsselskab. 

Ad dagsordenens pkt. 5.9:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 21:  § 21: 

Depotselskab for foreningen er Danske Bank 

Aktieselskab. Beslutning om ændring til andet 

depotselskab træffes efter reglerne om ved-

tægtsændringer. 

 Depotselskab for foreningen er Danske Bank 

A/S. Beslutning om ændring til andet depotsel-

skab træffes af generalforsamlingen efter 

reglerne om vedtægtsændringer. 

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning 

om ændring af valg af depotselskab, hvis 

generalforsamlingen finder, at det vil være til 

gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i 

så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige 

depotselskab til det nye depotselskab. 

 


