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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. 5.11:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4  § 4 

Flexinvest Korte Obligationer  Flexinvest Korte Obligationer 

(…)  

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 er tre år. 

(…) 

 (…)  

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 er 

tre år. 

(…) 

  Flexinvest Udenlandske Obligationer 

  (Punktet udgået af dagsordenen) 

Ad dagsordenens pkt. 5.12:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

For hver af afdelingerne 

 

AlmenBolig Mellemlange Obligationer, Danske Obligationer Allokering, Danske Obligationer Allokering 

– Akkumulerende KL, Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, Flexinvest Danske Obligatio-

ner, Flexinvest Fonde, Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer, Flexinvest Lange Obligationer, FX – 

Accumulating KL, Kommuner 4, Kommuner Europæiske Obligationer, Online Danske Obligationer 

Indeks, US High Yield Bonds, US High Yield Bonds – Akkumulerende KL 

 

indsættes umiddelbart inden omtalen af afdelingens adgang til at anvende afledte finansielle instrumenter 

følgende tekst: 

Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5.13:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

For hver af afdelingerne Emerging Markets og GEM – Akkumulerende KL: 

Afdelingen investerer i aktier, der handles på 

markedspladser i emerging markets-lande eller i 

aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller 

har hovedaktivitet i emerging markets-lande. 

Endvidere kan der investeres i aktier i andre 

selskaber, som en indeksudbyder har defineret 

som værende emerging markets-aktier. 

 Afdelingen investerer 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. 
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Ad dagsordenens pkt. 5.14:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

Flexinvest Lange Obligationer  Flexinvest Lange Obligationer 

Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskat-

ningslovens § 22, stk. 2 angivne rammer for 

investering i fordringer m.v. 

 Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskat-

ningslovens § 22, stk. 2 – 3 angivne rammer for 

investering i fordringer m.v. 

Ad dagsordenens pkt. 5.15:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 4:  § 4: 

US High Yield Bonds – Akkumulerende KL  US High Yield Bonds – Akkumulerende KL 

Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskat-

ningslovens § 22, stk. 2 – 3, angivne rammer for 

investering. 

 Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskat-

ningslovens § 19. 

Ad dagsordenens pkt. 5.16:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 6, stk. 2:  § 6, stk. 2: 

I afdelingerne AlmenBolig Korte Obligationer 

KL, AlmenBolig Mellemlange Obligationer, 

AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL, 

Danske Obligationer Absolut, Danske Obligati-

oner Absolut – Lav Risiko, Flexinvest Fonde, 

Flexinvest – Lange Obligationer, Kommuner 4 

og Kommuner Europæiske Obligationer, 

udloddes dog på baggrund af afdelingens 

indtjente renter samt afholdte administrations-

omkostninger for perioden 1/1 til 30/6 et 

acontoudbytte medio september/oktober i 

regnskabsåret. 

 

 I afdelingerne AlmenBolig Korte Obligationer 

KL, AlmenBolig Mellemlange Obligationer, 

AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL, 

Danske Obligationer Absolut, Danske Obligati-

oner Absolut – Lav Risiko, Danske Obligationer 

Varighed 3, Flexinvest Fonde, Flexinvest – 

Lange Obligationer, Kommuner 4 og Kommuner 

Europæiske Obligationer, udloddes dog på 

baggrund af afdelingens indtjente renter samt 

afholdte administrationsomkostninger for 

perioden 1/1 til 30/6 et acontoudbytte medio 

september/oktober i regnskabsåret. 

Ad dagsordenens pkt. 5.17:    

§ 4:   

For følgende afdelinger 

 

Aktier, AlmenBolig Mellemlange Obligationer, Danske Obligationer Absolut, Danske Obligationer 

Absolut – Lav Risiko, Danske Obligationer Allokering, Danske Obligationer Varighed 0-6, Danske 

Obligationer Varighed 3, Emerging Markets, Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, Europe 

Focus, Flexinvest Aktier, Flexinvest Danske Obligationer, Flexinvest Fonde, Flexinvest Forvaltning Korte 

Obligationer, Flexinvest Korte Obligationer, Flexinvest Lange Obligationer, Flexinvest Udenlandske 

Obligationer, Global, Global Equity Solution, Global Restricted, Kommuner 4, Kommuner Europæiske 

Obligationer, Online Danske Obligationer Indeks, Online Global Indeks, US High Yield Bonds og USA 

 

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

paragraffer i vedtægterne, hvor navnene forekommer. 
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Ad dagsordenens pkt. 5.18:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 20, stk. 8:  § 20, stk. 8: 

Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget 

vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive 

stemme for mere end 10 pct. af det samlede 

pålydende af de til enhver tid cirkulerende 

andele i den afdeling, afstemningen vedrører, 

eller 10 pct. af det samlede pålydende i alle 

afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. 

 

 Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget 

vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive 

stemme for mere end 10 pct. af det samlede 

pålydende af de til enhver tid cirkulerende 

andele i den afdeling eller andelsklasse, 

afstemningen vedrører, eller 10 pct. af det 

samlede pålydende i alle afdelinger ved 

afstemning om fælles anliggende. 

Ad dagsordenens pkt. 5.19:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 22, stk. 2:  § 22, stk. 2: 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og én eller 

flere næstformænd. 

 Bestyrelsen vælger selv sin formand og 

næstformand. 

Ad dagsordenens pkt. 5.20:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 25:  § 25: 

  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 

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. 5.21:    

Nuværende formulering  Foreslået formulering 

§ 27: 

(…) 

 § 27: 

(…) 

Stk 2. Beslutning om ændring af depotselskab 

træffes efter reglerne om vedtægtsændringer. 

 Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab 

træffes af generalforsamlingen efter reglerne om 

vedtægtsændringer. 

Stk. 3. 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. 

 


