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Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen SEBinvest
Investeringsforeningen SEBinvest har i dag den 9. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte
årsrapporten for 2014. Endvidere godkendte generalforsamlingen den af bestyrelsen foreslåede udlodning for følgende af
foreningens udloddende afdelinger:
Afdelingsnavn

Udlodning for 2014 pr.
nom. 100 kr. andel

Danske Aktier

30,40

Nordiske Aktier

16,40

Europa Højt Udbytte

0,00

Europa Indeks

0,00

Europa Small Cap

0,00

Nordamerika Indeks

0,00

Japan Hybrid (DIAM)

0,00

Emerging Market Equities (Mondrian)

0,00

Pengemarked

0,10

Korte Danske Obligationer

0,90

Mellemlange Obligationer

2,30

Lange Obligationer
Kreditobligationer (Euro)

3,90
13,40

US High Yield Bonds (Columbia)

0,00

High Yield Bonds (Muzinich)

0,00

Emerging Market Bond Index

0,00

Den nu godkendte årsrapport for 2014 kan downloades på www.seb.dk/sebinvest.
Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat følgende
forslag til vedtægtsændringer:
a)

Fusion af Korte Danske Obligationer
(”Ophørende Afdeling”) med Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL (”Fortsættende Afdeling”).
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b) Lovgivningsbestemte vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslog, at lovhenvisningerne i foreningens vedtægter generelt ajourføres i henhold til seneste lov om
investeringsforeninger m.v..
c)

Øvrige vedtægtsændringer
i) Bestyrelsen havde foreslået at den vedtægtsmæssige investeringsprofil for Emerging Market Equities (Mondrian)
præciseredes i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer med følgende ordlyd som nyt afsnit 5:
”Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser, herunder ADRs, EDRs og GDRs.”.
ii) Bestyrelsen havde foreslået, at ”(DIAM)” udgår af det vedtægtsmæssige navn på Japan Hybrid (DIAM) med henblik
på at opnå øget fleksibilitet for så vidt angår valg af investeringsrådgiver.
iii) Bestyrelsen foreslog referencen i 2. afsnit i vedtægtsprofilen for Emerging Market Bond Index til indekset ”J.P.
Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core opgjort i USD” ændret til ”J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Index Global Core HDKK”.
iv) Slutteligt havde bestyrelsen foreslået, at den vedtægtsmæssige investeringsprofil for US HY Bonds Short Duration
(SKY Harbor) præciseredes med følgende ordlyd som nyt afsnit 3 – 5: ”Afdelingens investering i amerikanske
virksomhedsobligationer sker i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Incomemarkedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af
mæglerne. De virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income markedet, er af vidt forskellig kvalitet og
opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. Afdelingen vil kun
investere i amerikanske virksomhedsobligationer med en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller
modværdien heraf i anden valuta på investeringstidspunktet.”

Det samlede forslag til vedtægtsændringer, som i sin helhed havde været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor og på
foreningens hjemmeside, blev vedtaget enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.
Hele bestyrelsen var på valg. Preben Keil genopstillede ikke. I stedet blev Direktør Bjarne Thorup indvalgt i bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev vedtaget
enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

