
 

 

Sammendrag af investorrettigheder 

 

Dette dokument er udarbejdet til formålet med EU’s forordning om grænseoverskridende distribution 

af fonde (Forordning (EU) 2019/1156), artikel 4 (3), som et sammendrag af dine investorrettigheder 

som investor i en fund, der administreres af Danske Invest Management A/S (DIMA). Dette 

sammendrag er ikke beregnet til og kan ikke være en udtømmende liste over alle de rettigheder, som 

en investor måtte have i henhold til loven. Der henvises til relevant prospektet, KID/KIID og årsrapport 

for yderligere detaljer. Du skal rådføre dig med din rådgiver i relation til juridiske, skattemæssige, 

finansielle eller andre forhold, der er relevante for egnetheden og hensigtsmæssigheden af en 

eventuel investering.  

Dine vigtigste investorrettigheder:  

 

1. Retten til at modtage information: Som investor har du ret til at modtage visse oplysninger 

om den/de fonde og den/de afdelinger, som du har investeret i.  Se venligst: Prospekter og 

vedtægter (danskeinvest.dk), Central investorinformation og faktaark (danskeinvest.dk) og 

Selskabsmeddelelser (danskeinvest.dk). Yderligere information kan være tilgængeligt efter 

anmodning. 

2. Retten til adgang til årsrapporten og halvårsrapporten: Som investor har du ret til at få 

adgang til årsrapporten og halvårsrapporten udarbejdet for den/de fonde, du har investeret 

i. Se venligst her: Hel- og halvårsrapporter (danskeinvest.dk) 

3. Retten til at klage: Som investor har du ret til at klage, hvis du er utilfreds. Hvis du er kunde i 

Danske Bank, se venligst: Spørgsmål, ros og klager (danskebank.dk). Hvis du vil klage over 

fonde administreret af DIMA, se venligst: Kontakt os (danskeinvest.dk)  

4. Retten til at deltage og stemme på generalforsamlingen: Som investor har du ret til at 

modtage meddelelse om, deltage personligt eller ved fuldmagt og stemme på 

generalforsamlingen i den/de fonde, du har investeret i og eventuelle møder for investorer i 

den/de afdelinger, du har investeret i. 

5. Retten til indløsning: Som investor har du ret til at indløse dine andele, som beskrevet i 

fondens prospekt, i den/de fonde eller den/de afdelinger, du har investeret i. Se venligst 

fondens/fondenes prospektet(-er) for mere information om processen for indløsning.   

6. Retten til databeskyttelse: Som investor kan du, have rettigheder med hensyn til dine 

personlige data, herunder ret til adgang til og berigtigelse af dine personlige data, ret at få 

slettet dine personlige data, og i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelser mod behandlingen 

af dine personoplysninger.   

 

https://www.danskeinvest.dk/w/show_pages.download_prospectus?p_nId=75&p_nFundGroup=75
https://www.danskeinvest.dk/w/show_pages.download_prospectus?p_nId=75&p_nFundGroup=75
https://www.danskeinvest.dk/w/show_pages.download_kid_factsheet?p_nId=75&p_nFundGroup=75
https://www.danskeinvest.dk/w/show_pages.download_stock_ex?p_nId=75&p_nfundgroup=75
https://www.danskeinvest.dk/w/show_pages.download_reports?p_nId=75&p_nfundgroup=75
https://danskebank.dk/privat/find-hjaelp/ris-ros-og-klager
https://www.danskeinvest.dk/w/show_pages.content?p_nId=75&p_vPage=DIDKDK_CONTACT_US

