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1.  INDLEDNING 

 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest, FT-nr. 11.005, CVR-nr. 15 16 15 82, Strødamvej 

46, 2100 København Ø, har besluttet med virkning pr. 1. januar 2011 at fusionere (sammenlægge) 

følgende afdelinger under foreningen: 

 

1. Afdeling Sundhed Indeks, FT-nr. 11.005.62, SE-nr. 30 17 06 60 og afdeling Bioteknologi, FT-

nr. 11.005.28, SE-nr. 11 83 07 65 med afdeling Bioteknologi som fortsættende afdeling. 

 

2. Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, FT-nr. 11.005.36, SE-nr. 12 01 18 22 og afdeling 

Obligationer-4 Udbytter, FT-nr. 11.005.53, SE-nr. 30 17 06 28 og afdeling Dannebrog, FT-nr. 

11.005.08, SE-nr. 10 11 91 38 med afdeling Dannebrog (hvis navn i forbindelse med fusionen 

foreslås ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer) som fortsættende afdeling. 

 

3. Afdeling Korte Danske Obligationer, FT-nr. 11.005.16, SE-nr. 18 85 99 39 og afdeling Dan-

ske Korte Obligationer, FT-nr. 11.005.43, SE-nr. 28 13 80 08 med afdeling Danske Korte Ob-

ligationer som fortsættende afdeling. 

 

4. Afdeling Lange Danske Obligationer, FT-nr. 11.005.21, SE-nr. 21 15 08 94 og afdeling Dan-

ske Lange Obligationer, FT-nr. 11.005.34, SE-nr. 11 92 05 51 med afdeling Danske Lange Ob-

ligationer som fortsættende afdeling. 

 

 

I den anledning har bestyrelsen udarbejdet nedenstående fusionsplaner og -redegørelser. 

 

Fusionerne (sammenlægningerne) gennemføres i henhold til lov om investeringsforeninger og special-

foreninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, jf. selskabslovens kapitel 15. 

 

Fusionerne (sammenlægningerne) gennemføres som skattefrie fusioner efter reglerne i fusionsskatte-

lovens kapitel 1, jf. § 14, stk. 1, nr. 7 og nr. 8. 

 

 

 

2.  BESTYRELSENS REDEGØRELSE 

 

Bestyrelsen skal i henhold til selskabslovens § 238 forklare og begrunde fusionsplanerne samt redegø-

re for fastsættelsen af vederlaget til de respektive medlemmer i de ophørende afdelinger Sundhed In-

deks, Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter, Korte Danske Obligationer og 

Lange Danske Obligationer. 

 

Baggrund og formål 

De berørte afdelinger har som udgangspunkt investeringsområder, der ligger tæt op ad hinanden, hvor-

for fusion vil indebære fordele i relation til at fastholde omkostningseffektiv risikospredning og admi-

nistrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. 
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Fusion 1: Sundhed Indeks – Bioteknologi 

Afdeling Sundhed Indeks investerer globalt i børsnoterede aktier inden for sektorerne medicinal, bio-

teknologi, medicoteknik og health care service. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i 

andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 

specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af 

sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditin-

stitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investerings-

foreninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der udelukkende 

investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens 

samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. 

af dens formue. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var 

formuen i afdelingen opgjort til 81,8 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde 1.219.024 i 

stykstørrelse på nominelt 100 kr.  

 

Afdeling Bioteknologi investerer globalt i aktier i selskaber, der forsker inden for bioteknologi eller 

understøtter den, anvender bioteknologiske metoder eller fremstiller eller markedsfører bioteknologi-

ske, farmaceutiske eller medicinske produkter. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i 

andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investeringsforeninger og 

specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af 

sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditin-

stitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 90 i lov om investerings-

foreninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der udelukkende 

investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens 

samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. 

af dens formue. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var 

formuen i afdelingen opgjort til 162,1 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde 1.439.992 i 

stykstørrelse på nominelt 100 kr. 

 

Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

 

Formuen i de to afdelinger er på et sådant niveau, at opretholdelse af afdelingerne ikke vurderes at 

være investeringsmæssigt og omkostningsmæssigt forsvarligt på sigt. 

Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet 

investeringsområderne er relativt ens. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære 

fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostnin-

ger på et tilfredsstillende niveau. 

 

 

Fusion 2: Danske Mellemlange Obligationer og Obligationer-4 Udbytter – Dannebrog 

Afdeling Danske Mellemlange Obligationer investerer i obligationer denomineret i danske kroner, 

euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, 

som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske sam-

arbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan inden for sit investerings-

område investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsfor-

eninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter 

bestemmelserne i samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan ikke 

investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin for-

mue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder 
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sted to gange årligt, jf. vedtægternes § 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen op-

gjort til 4.355,9 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde 43.201.865 i stykstørrelse på no-

minelt 100 kr.  

 

Afdeling Obligationer-4 Udbytter investerer i danske obligationer. Afdelingen kan investere over 35 

pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater 

af Den Europæiske Union. Afdelingen investerer højst 50 pct. af sine midler i erhvervsobligationer og 

kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan anvende afledte 

finansielle instrumenter. Udlodning finder sted fire gange om året, jf. vedtægternes § 5, stk. 2. Pr. 31. 

december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 866,7 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele 

udgjorde 7.867.882 i stykstørrelse på nominelt 100 kr. 

 

Afdeling Dannebrog investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske 

kroner. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdi-

papirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 

investeringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs § 94 og som specifi-

ceret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, 

der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en 

fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertib-

le obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. 

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. 

vedtægternes § 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 15.282,7 mio. kr., 

og antallet af cirkulerende andele udgjorde 152.035.227 i stykstørrelse på nominelt 100 kr. 

 

Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

 

I forbindelse med fusionen, og som en forudsætning for denne, foreslås den fortsættende afdelings 

investeringsområde justeret til også at omfatte obligationer denomineret i euro eller en af de underlig-

gende valutaenheder i denne. Samtidig foreslås den fortsættende afdelings navn ændret til Dannebrog 

Mellemlange Obligationer.  

Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet 

investeringsområderne er næsten identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opret-

holde tre afdelinger. Fusion af de tre afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation 

til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfreds-

stillende niveau. 

 

 

Fusion 3: Korte Danske Obligationer (Korte Danske) – Danske Korte Obligationer 

Afdeling Korte Danske Obligationer investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomi-

neret i danske kroner, i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er maksimalt tre år. 

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer 

m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investe-

ringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs § 94 og som specificeret i 

tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er 

medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fonds-

børs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible 

obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan an-

vende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes § 5,  
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stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 1.686,4 mio. kr., og antallet af cirku-

lerende andele udgjorde 16.441.215 i stykstørrelse på nominelt 100 kr. 

 

Afdeling Danske Korte Obligationer investerer i obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomi-

neret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog 

kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæi-

ske Økonomiske samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Porteføljens bereg-

nede varighed vil maksimalt være tre år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere 

over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og special-

foreninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i 

samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan ikke investere i præ-

mieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 10 pct. af sin formue i erhvervs-

obligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var for-

muen i afdelingen opgjort til 2.270,2 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde 22.208.599 i 

stykstørrelse på nominelt 100 kr. 

 

Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

 

Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet 

investeringsområderne er næsten identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opret-

holde to afdelinger. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation 

til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfreds-

stillende niveau. 

 

 

Fusion 4: Lange Danske Obligationer (Lange Danske) – Danske Lange Obligationer 

Afdeling Lange Danske Obligationer investerer i obligationer og skatkammerbeviser, denomineret i 

danske kroner, i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er på mindst 5 år. Afdelingen 

kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som 

nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordnin-

ger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til 

vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af 

Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af 

medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og 

kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finan-

sielle instrumenter. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes § 5, stk. 2. Pr. 31. december 

2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.024,4 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde 

19.655.086 i stykstørrelse på nominelt 100 kr. 

 

Afdeling Danske Lange Obligationer investerer i obligationer denomineret i danske kroner, euro eller 

en af de underliggende valutaenheder i denne. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde inve-

stere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og 

specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmel-

serne i samme lovs § 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i 

obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Øko-

nomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investe-

re i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 10 pct. af sin formue i 

erhvervsobligationer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Udlodning finder sted 
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to gange årligt, jf. vedtægternes § 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 

5.516,2 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde 51.363.716 i stykstørrelse på nominelt 

100 kr. 

 

Afdelingerne er udloddende og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

 

Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet 

investeringsområderne er næsten identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opret-

holde to afdelinger. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation 

til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfreds-

stillende niveau. 

 

 

Fastsættelse af vederlaget 

Vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger Sundhed Indeks, Danske Mellemlange Obliga-

tioner, Obligationer-4 Udbytter, Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer udgøres af 

et antal foreningsandele a nominelt 100 kr. i de respektive fortsættende afdelinger Bioteknologi, Dan-

nebrog (afdelingens navn foreslås i forbindelse med fusionen ændret til Dannebrog Mellemlange Ob-

ligationer), Danske Korte Obligationer og Danske Lange Obligationer. Hertil kommer udbetaling af et 

eventuelt, kontant restudligningsbeløb. 

  

Antallet af andele, som medlemmerne i de ophørende afdelinger vil modtage, vil afhænge af forholdet 

mellem indre værdi pr. foreningsandel i afdelingerne, når ombytningen af andele foretages snarest 

muligt efter, at Finanstilsynets godkendelser af fusionerne foreligger. 

 

Den indre værdi udregnes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger 

samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og efter Finanstilsynets retningslinjer. 

 

For medlemmer af de ophørende afdelinger vil de nyerhvervede andele i de forsættende afdelinger 

betragtes som værende anskaffet på det tidspunkt, hvor andelene i de ophørende afdelinger blev an-

skaffet (succession), og til de oprindelige købesummer. 

 

Da ombytningsforholdet kun undtagelsesvis vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afde-

ling, vil den enkelte investor i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i form af et kontant 

udligningsbeløb. Sådanne kontante restudligningsbeløb beskattes efter reglerne i aktieavancebeskat-

ningsloven som udbytte.  

 

De nye andele i de fortsættende afdelinger giver ret til udbytte for regnskabsåret 2011. Andre rettighe-

der knyttet til foreningsandelene opnås ved fusionernes gennemførelse. 

 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest vurderer, at den foreslåede beregning af veder-

lagene udgør et forretningsmæssigt korrekt grundlag for fusionerne, og at beregningsmetoden er rime-

ligt og sagligt begrundet. Der har ikke været særlige vanskeligheder forbundet med de foreløbige be-

regninger af vederlagene. 

 

Bestyrelsens vurderinger er foretaget på grundlag af de som bilag 1 vedhæftede fusionsregnskaber, 

revideret af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton og Statsautoriseret Revisionspart-

nerselskab KPMG. Der henvises i øvrigt til de af revisionsfirmaerne afgivne udtalelser om fusionspla-



 

 7 

nerne og vederlagene (bilag 2), jf. selskabslovens § 241, samt revisionsfirmaernes erklæringer om 

kreditorernes stilling (bilag 3), jf. selskabslovens § 242, hvoraf bl.a. fremgår, at vederlagene til med-

lemmerne i de ophørende afdelinger er rimeligt og sagligt begrundet, og at kreditorerne i de ophørende 

afdelinger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionerne. 

 

 

3.  DEN SAMLEDE FUSIONSPLAN 

 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har oprettet følgende fusionsplaner i henhold til 

selskabslovens § 237, stk. 3 og 4: 

 

 

De omfattede afdelinger 

 

§ 1. 

Afdeling Sundhed Indeks (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK0010273283, er stiftet den 6. no-

vember 2000 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

Afdeling Bioteknologi (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK0010264456, er stiftet den 17. marts 

2000 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

§ 2. 

Afdeling Danske Mellemlange Obligationer (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK0016208432, er 

stiftet den 21. juni 2002 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

Afdeling Obligationer-4 Udbytter (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK0016053804, er stiftet den 

7. april 2000 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

Afdeling Dannebrog (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK0010078070, er stiftet den 17. februar 

1986 og har hjemsted i Københavns Kommune (afdelingens navn foreslås i forbindelse med fusionen 

ændret til Dannebrog Mellemlange Obligationer).  

 

§ 3. 

Afdeling Korte Danske Obligationer (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK0015892293, er stiftet 

den 24. oktober 1995 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

Afdeling Danske Korte Obligationer (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK0016290422, er stiftet 

den 15. september 2004 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

§ 4. 

Afdeling Lange Danske Obligationer (den ophørende afdeling), ISIN-kode DK0016001928, er stiftet 

den 9. september 1998 og har hjemsted i Københavns Kommune.  

 

Afdeling Danske Lange Obligationer (den fortsættende afdeling), ISIN-kode DK0016105380, er stiftet 

den 27. april 2001 og har hjemsted i Københavns Kommune.  
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§ 5. 

De ophørende afdelingers navne skal ikke indgå som binavne for de fortsættende afdelinger. Se dog  

§ 2. 

 

Der sker ingen ændringer i foreningens bestyrelse og daglige ledelse som følge af fusionerne af de 

ovenfor anførte afdelinger. Den daglige ledelse i investeringsforeningen er med hjemmel i foreningens 

vedtægter overdraget til investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S.  

 

Vederlag til medlemmerne 

§ 6. 

Medlemmerne i de ophørende afdelinger vederlægges ved fusionen med andele i de respektive fort-

sættende afdelinger. 

 

Ombytningerne vil ske på baggrund af opgørelser efter samme retningslinjer, som er anvendt ved ud-

arbejdelsen af fusionsregnskaberne pr. 1. januar 2011 (bilag 1).  

 

Stykstørrelserne i de ophørende afdelinger og de fortsættende afdelinger er nominelt 100 kr. 

 

Som følge af ombytningerne kan det blive nødvendigt at udbetale kontante udligningsbeløb til med-

lemmerne i de ophørende afdelinger. Sådanne kontantudligninger beskattes efter reglerne i aktieavan-

cebeskatningsloven som udbytte.  

 

Der henvises yderligere til afsnittet ” Fastsættelse af vederlaget” på side 6 og 7. 

 

Fusionstidspunkt 

§ 7. 

For de ophørende afdelinger Sundhed Indeks, Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Ud-

bytter, Korte Danske Obligationer og Lange Danske Obligationer gennemføres fusionerne efter fusi-

onsskattelovens regler om skattefri fusion med virkning pr. 1. januar 2011, fra hvilket tidspunkt de 

ophørende afdelingers rettigheder og forpligtelser skal anses for overgået til de fortsættende afdelinger 

Bioteknologi, Dannebrog (hvis navn  i forbindelse med fusionen foreslås ændret til Dannebrog Mel-

lemlange Obligationer), Danske Korte Obligationer og Danske Lange Obligationer. Regnskabsmæs-

sigt har fusionerne virkning, når de gennemføres snarest muligt efter vedtagelse på generalforsamlin-

ger og godkendelse fra Finanstilsynet. 

 

Fusionerne gennemføres på grundlag af de som bilag 1 vedlagte reviderede fusionsregnskaber.  

 

Ombytningerne af andele i de ophørende afdelinger sker på Danske Invest Management A/S' foran-

ledning ved registrering i VP Securities A/S snarest muligt efter Finanstilsynets godkendelse af fusio-

nerne.  

 

I de fortsættende afdelingers årsregnskab for 2011 skal der i henhold til gældende regler i bekendtgø-

relse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. i en note gives rele-

vante oplysninger om de ophørende afdelinger for perioden fra 1. januar 2011 til ombytningstidspunk-

terne. 
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Vedtægter 

§ 8. 

De fortsættende afdelinger ændrer ikke investeringspolitik m.v. som følge af fusionerne, bortset fra 

afdeling Dannebrog, hvis investeringsområde i forbindelse med fusionen og som en forudsætning for 

denne foreslås justeret, så afdelingen også kan investere i obligationer denomineret i euro eller en af 

de underliggende valutaenheder i denne. 

 

Omtalen af de ophørende afdelinger i §§ 4, 5 og 23 i vedtægterne for foreningen vil udgå i forbindelse 

med fusionerne.  

 

Forslag til nye vedtægter med de nødvendige rettelser som følge af fusionerne vedhæftes som bilag 4. 

 

De aktuelle vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest vedhæftes som bilag 5. 

 

 

Øvrige bestemmelser 

§ 9. 

Der findes ikke i de fortsættende afdelinger foreningsandele med særlige rettigheder, og der udstedes 

ingen sådanne foreningsandele i forbindelse med fusionerne.  

 

Ingen bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Danske Invest eller medlemmer af direktionen i 

Danske Invest Management A/S tillægges noget vederlag eller nogen særlig fordel i anledning af fusi-

onerne. 

 

§ 10. 

Danske Invest Management A/S forestår offentliggørelse af fusionsplanernes oprettelse i Statstidende i 

henhold til den som bilag 6 vedlagte tekst. 

 

Danske Invest Management A/S indsender umiddelbart efter fusionsplanernes underskrivelse genpart 

af fusionsplanerne med tilhørende dokumenter (bilag 1 - 6) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. sel-

skabslovens § 244. 

 

§ 11. 

Fusionsforslagene vil efter udløbet af den i selskabslovens § 245 fastsatte frist på 4 uger fra bekendt-

gørelsen i Statstidende, jf. § 10 ovenfor, blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i de ophørende 

afdelinger på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2011 samt eventuelt på en ekstra-

ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter § 17.  

 

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen informere om eventuelle begivenheder af væsentlig betydning, 

herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionspla-

nernes underskrivelse og generalforsamlingen. 

 

I de fortsættende afdelinger træffes beslutning om fusionerne af foreningens bestyrelse, jf. lov om 

investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.  

§ 78, stk. 3 og selskabslovens § 247, stk. 1. 

 

Forslaget om i forbindelse med fusionen mellem afdelingerne Danske Mellemlange Obligationer, Ob-

ligationer-4 Udbytter og Dannebrog at ændre navnet for sidstnævnte afdeling til Dannebrog Mellem-
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lange Obligationer vil blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i afdeling Dannebrog. Vedtagelse 

af navneændringen er ikke en forudsætning for fusionens gennemførelse.  

 

Forslaget om i forbindelse med samme fusion at justere investeringsområdet for den fortsættende afde-

ling Dannebrog, jf. § 8, vil blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i afdeling Dannebrog og er en 

forudsætning for fusionens gennemførelse.  

 

 

§ 12. 

Umiddelbart efter beslutningerne anmeldes fusionerne til Finanstilsynet med henblik på tilsynets god-

kendelse heraf. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest bemyndiges til at foretage de 

ændringer i fusionsplanerne, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynet godkendelse. 

 

Inden 2 uger efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne, anmelder Danske Invest Management 

A/S fusionerne til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Senest 1 måned efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne anmelder Danske Invest Management 

A/S fusionerne til SKAT. 

 

§ 13. 

Senest fra den 12. marts 2011 vil følgende dokumenter være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på 

Danske Invest Management A/S' kontor, ligesom disse dokumenter efter anmodning tilstilles ethvert 

navnenoteret medlem: 

 

1. Fusionsplaner og -redegørelser med tilhørende bilag 1-6, jf. bilagsoversigten neden-

for. 

2. Reviderede årsrapporter for Investeringsforeningen Danske Invest for de seneste 3 

regnskabsår. 

 

§ 14. 

Omkostningerne til udarbejdelse af disse fusionsdokumenter og fusionernes gennemførelse deles efter 

formuestørrelserne mellem de ophørende afdelinger og de fortsættende afdelinger. Omkostningerne 

forventes at være ubetydelige i forhold til afdelingernes formuer. 

 

§ 15. 

Vedtagelsen af hver af de i §§ 1 - 4 anførte fusioner sker indbyrdes uafhængigt, idet vedtagelsen af 

den enkelte fusion, ikke forudsætter vedtagelse af en af de andre.  

 

Til brug for anmeldelse af fusionerne er bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest berettiget 

til at foretage de nødvendige ekstraheringer i fusionsdokumenterne, såfremt en af fusionerne ikke ved-

tages eller ikke vedtages samtidigt med en af de andre. 
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København, den 10. marts 2011 

 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest 

 

 

 

 

Jørn Ankær Thomsen 

formand 

Agnete Raaschou-Nielsen 

næstformand 

 

 

 

 

Lars Fournais 

Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft 
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Bilag 

 

1. Reviderede fusionsregnskaber  

 

 Afdeling Sundhed Indeks og afdeling Bioteknologi 

 Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og afdeling Danne-

brog 

 Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Danske Korte Obligationer 

 Afdeling Lange Danske Obligationer og afdeling Danske Lange Obligationer 

 

2. Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanerne, jf. selskabslovens § 241 

 

 Afdeling Sundhed Indeks og afdeling Bioteknologi 

 Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og afdeling Danne-

brog 

 Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Danske Korte Obligationer 

 Afdeling Lange Danske Obligationer og afdeling Danske Lange Obligationer 

 

3. Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242 

 

 Afdeling Sundhed Indeks og afdeling Bioteknologi 

 Afdeling Danske Mellemlange Obligationer, Obligationer-4 Udbytter og afdeling Danne-

brog 

 Afdeling Korte Danske Obligationer og afdeling Danske Korte Obligationer 

 Afdeling Lange Danske Obligationer og afdeling Danske Lange Obligationer 

 

4. Forslag til nye vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest  

 

5. Aktuelle vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest  

 

6. Tekst til bekendtgørelse i Statstidende 

 

 

 


