Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Kapitalforeningen SEBinvest II, Afdeling 1 – Danske Aktier
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Kapitalforeningen SEBinvest II, Afdeling 1 – Danske Aktier
torsdag den 14. december 2017, klokken 10.00
på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:
1.

Behandling af forslag om skattefri fusion af Afdeling 1 – Danske Aktier (”Ophørende Afdeling”) med Afdeling 2
– Danske Aktier (”Fortsættende Afdeling”)
-Bestyrelsen begrunder i den pr. 14. november 2017 på www.seb.dk/sebinvest offentliggjorte fusionsplan og
fusionsredegørelse fusionsforslaget med bl.a. udviklingen i den Ophørende Afdelings aktuelle formueværdi, som er
faldet til et niveau, der ved uændret drift vil øge omkostningspresset på den Ophørende Afdeling. Bestyrelsen vurderer
således, at en fusion af den Ophørende Afdeling med den Fortsættende Afdeling vil være i investorernes interesse.

2.

Vedtægtsændringer som følge af fusionsforslaget
-Såfremt fusionsforslaget vedtages af investorerne i den Ophørende Afdeling, udgår alle referencer til afdelingen af
foreningens vedtægter. Forslag til nye vedtægter fremgår som Bilag 2 til fusionsplan og fusionsredegørelse, jf. ovenfor.

3.

Gennemførelse af fusionen
- Fusionen foreslås gennemført ved en Corporate Action i VP Securities A/S hurtigst muligt efter vedtagelsen. I den
forbindelse vil PricewaterhouseCoopers som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd afgive erklæring om
ombytningsforholdet.

4.

Eventuelt

Dagsorden, inkl. forslag til behandling, er sammen med den i forbindelse med fusionsforslaget udarbejdede fusionsplan og
fusionsredegørelse offentliggjort på foreningens hjemmeside, jf. i øvrigt ovenfor.
Beslutning om en afdelings fusion og om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue tilkommer på
generalforsamlingen afdelingens investorer, jf. bestemmelserne i vedtægternes § 18, stk. 2. Foreningens nugældende vedtægter
er ligeledes tilgængelige på foreningens hjemmeside.
Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på
vedkommende medlems navn i foreningens bøger.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er torsdag den 11.
december 2017.
Bestyrelsen
Kapitalforeningen SEBinvest II
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

