Investeringsforeningen SEBinvest
København, den 16. marts 2015
Kære investor
Som medlem af Investeringsforeningen SEBinvest inviteres du hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 9. april 2015, kl. 16.30
i SEB-Huset, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.
Dørene åbnes klokken 15.45. Parkering vil være for egen regning.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag
til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes
honorar
Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter forslag om fusion af foreningens afdeling Korte Danske Obligationer med
Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Korte Obligationer AKL med sidstnævnte som den
fortsættende afdeling samt forslag om en række vedtægtsændringer, jf. beskrivelsen i Bilag 1
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Hele bestyrelsen er på valg. Preben Keil genopstiller ikke. I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt i
bestyrelsen, jf. Bilag 1
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, jf. Bilag 1
Eventuelt

Årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionspåtegning, foreningens vedtægter, de fuldstændige forslag mv. vil ligge
til forevisning for medlemmerne på foreningens kontor senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere
downloades på foreningens hjemmeside, www.seb.dk/sebinvest, eller rekvireres ved henvendelse til foreningen. Den
trykte årsrapport vil blive udleveret til fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt via vores medlemsportal, som du finder på
www.seb.dk/sebinvest. Du kan logge på medlemsportalen enten ved brug af NemID eller ved at indtaste henholdsvis
brugernavn og adgangskode, som begge fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket.
BEMÆRK, at hvis du ved tidligere besøg på vores medlemsportal selv har ændret din adgangskode, er det din selvvalgte
adgangskode, som du skal bruge.
Du kan også tilmelde dig eller afgive fuldmagt ved at returnere tilmeldingsblanketten henholdsvis fuldmagtsblanketten
til Computershare A/S i vedlagte svarkuvert. Husk dato og underskrift. Stemmeret kan kun udøves for andele, som
mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens ejerbog.
Tilmeldinger til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde eller være registreret på foreningens
hjemmeside senest den 30. marts 2015.
Efter generalforsamlingen vil der blive en kort gennemgang af forventningerne til markedsudviklingen, hvorefter
foreningen vil byde på en sandwich.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

Investeringsforeningen SEBinvest
Bilag 1
Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen SEBinvests ordinære generalforsamling
den 9. april 2015, jf. dagsordenens punkt 3, 4 og 5
Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionspåtegning
fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, og kan sammen med udkast til nye vedtægter, jf. nedenfor,
downloades på www.seb.dk/sebinvest.
Ad dagsordenens pkt. 3
I henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, skal medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på den ordinære
generalforsamling, fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens
medlemmer.
Bestyrelsen fremsætter i henhold til dagsordenens punkt 3 forslag om

a)

Fusion af Korte Danske Obligationer (”Ophørende Afdeling”) med Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer
AKL (”Fortsættende Afdeling”). Bestyrelsen begrunder forslaget med den Ophørende Afdelings lave formueværdi, som har
nået et så lavt niveau, at den Ophørende Afdelings fortsatte drift, ud fra en omkostningsmæssig betragtning, ikke vurderes at
være i medlemmernes interesse. Formueværdien i den Fortsættende Afdeling er højere, og bestyrelsen i både den Ophørende
Afdeling og den Fortsættende Afdeling vurderer, at den formueforøgelse, der vil resultere af en fusion afdelingerne imellem vil
være i medlemmernes interesse i såvel den Ophørende som den Fortsættende Afdeling. Samtidig er de to afdelingers
investeringsprofiler meget lig hinanden, dog således at den Fortsættende Afdeling – til forskel fra den Ophørende Afdeling har mulighed for at investere i flere typer af finansielle instrumenter, herunder Junior Covered Bonds og i begrænset omfang
afledte finansielle instrumenter. Ud fra en risikomæssig betragtning er begge afdelinger placeret med risikokategoriseringen 2
på den officielle risikoskala. Fusionen foreslås gennemført som en skattefri fusion.
Såfremt forslaget vedtages, udgår alle referencer til den Ophørende Afdeling af Investeringsforeningen SEBinvests vedtægter,
herunder også den Ophørende Afdelings vedtægtsmæssige investeringsprofil. Der vil ikke blive foretaget ændringer til den
Fortsættende Afdelings vedtægtsmæssige investeringsprofil som følge af forslaget.
Udkast til nye vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest, hvor ovennævnte fusionsafhængige vedtægtsændringer er
indarbejdet, kan hentes på hjemmesiden, www.seb.dk/sebinvest sammen med de af bestyrelsen for henholdsvis
Investeringsforeningen SEBinvest og Investeringsforeningen Wealth Invest udarbejdede fusionsdokumenter.
Fusionsdokumenterne m.v., som tillige kan rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet
SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, indeholder en detaljeret beskrivelse af de nærmere forhold omkring
fusionen, herunder information om beregning af ombytningsforhold, skattemæssige oplysninger m.v. Vedtægter, prospekt og
Central Investorinformation for den Fortsættende Afdeling kan hentes på www.wealthinvest.dk.

b) Lovgivningsbestemte vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår, at lovhenvisningerne i foreningens vedtægter generelt ajourføres i henhold til seneste lov om
investeringsforeninger m.v. Udover tilretning af en række generelle henvisninger i vedtægterne til lov om
investeringsforeninger m.v. medfører forslaget, at beskrivelsen under afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler af,
hvilke markeder, afdelingerne kan investere på, for alle afdelingernes vedkommende ændres til

”Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på
markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere
beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på
et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at
opfylde § 139, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan
besluttes af bestyrelsen.”
Tillægget til vedtægterne foreslås således også som en konsekvens heraf opdateret med de markeder, bestyrelsen har
godkendt for de enkelte afdelinger.

c)

Øvrige vedtægtsændringer
i)
Den vedtægtsmæssige investeringsprofil for Emerging Market Equities (Mondrian) foreslås præciseret i
overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer med følgende ordlyd som nyt afsnit 5: ”Afdelingen kan
endvidere investere i depotbeviser, herunder ADRs, EDRs og GDRs.”.

Investeringsforeningen SEBinvest
ii)

Bestyrelsen foreslår, 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 foreslår 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”. Baggrunden for at ændre indekset fra ”opgjort i USD” til ”HDKK” er, at afdelingen med det
nuværende indeks ikke kan foretage en tilstrækkelig tæt replikering af afkastet på indekset grundet effekten af
valutaafdækningen mellem danske kroner og amerikanske dollar.

iv)

Slutteligt foreslår bestyrelsen, at den vedtægtsmæssige investeringsprofil for US HY Bonds Short Duration (SKY
Harbor) præciseres med følgende ordlyd som nyt afsnit 3 – 5:
”Afdelingens investering i amerikanske virksomhedsobligationer sker i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer,
der handles på OTC-Fixed Income-markedet, 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.”

Forslag til nye vedtægter indeholdende de ovenfor beskrevne ændringsforslag kan hentes på foreningens hjemmeside,
www.seb.dk/sebinvest og kan endvidere rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet
SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.
Ad dagsordenens pkt. 4
Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3. Preben Keil genopstiller ikke. I stedet foreslås Bjarne Thorup indvalgt i
bestyrelsen.
Bjarne Thorup, som er født i 1959, har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc. og har blandt andet ledelseserfaring fra
stillingen som direktør/direktionsmedlem i Nykredit Asset Management, BankInvest og Saxo Asset Management. Derudover har
Bjarne Thorup bestyrelseserfaring fra den finansielle sektor og er for tiden medlem af bestyrelserne for





Fonden Maj Invest General Partner
Core Bolig IV & V
SæbeFabrikken A/S
Bo-Hus A/S

Ad dagsordenens pkt. 5
Bestyrelsen foreslår genvalg af
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen
Strandvejen 44
2900 Hellerup
som foreningens revisor.

