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Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen SEBinvest
Investeringsforeningen SEBinvest har i dag den 7. april 2016 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte
årsrapporten for 2015. Endvidere godkendte generalforsamlingen den af bestyrelsen foreslåede udlodning for følgende af
foreningens udloddende afdelinger:
Afdelingsnavn

Udbytte for 2015
I kr. pr. andel

Danske Aktier

44,70

Nordiske Aktier

52,20

Europa Højt Udbytte

0,00

Europa Indeks

0,00

Europa Small Cap

0,00

Nordamerika Indeks

3,10

Japan Hybrid

0,00

Emerging Market Equities (Mondrian)

0,00

Pengemarked

0,0

Mellemlange Obligationer

2,10

Lange Obligationer

3,50

Kreditobligationer (Euro)

4,50

US High Yield Bonds (Columbia)

0,00

High Yield Bonds (Muzinich)

0,00

Emerging Market Bond Index

0,00

US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor)

2,00

Den nu godkendte årsrapport for 2015 kan downloades på www.seb.dk/sebinvest.
Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat følgende
forslag:
a)

Fusion af Emerging Market Equities (Mondrian)
Bestyrelsen fremsatte i henhold til indkaldelsen forslag om fusion af Emerging Market Equities (Mondrian
(”Ophørende Afdeling”) med Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Global Emerging Markets (Earnest AKL
(”Fortsættende Afdeling”) som følge af fald i formuen i den Ophørende Afdeling. Som konsekvens heraf foresloges
alle referencer til den Ophørende Afdeling endvidere slettet af foreningens vedtægter.

b) Lovgivningsbestemte vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremsatte forslag om ajourføring af vedtægterne i henhold til Finanstilsynets reviderede
standardvedtægter. Bestemmelser til sikring af medlemmerne i forbindelse med udskiftning af hhv.

Investeringsforeningen SEBinvest

investeringsforvaltningsselskab og depotselskab foresloges således indsat under de relevante bestemmelser, ligesom
referencen til minimumsformuekravet i § 18, stk. 4, som følge af ny lovgivning på området foresloges slettet.
c)

Øvrige vedtægtsændringer
I henhold til indkaldelsen fremsatte bestyrelsen endvidere forslag om følgende øvrige vedtægtsændringer:

i)

§ 6, stk. 1: Ordlyden i første afsnit i vedtægtsprofilen for afdeling Kreditobligationer (euro) foreslås ændret fra
”Afdelingen investerer i udenlandske obligationer denomineret i euro eller i andre europæiske valutaer.
Afdelingen skal have en samlet optionsjusteret varighed på mellem 3 og 7 år.” til ” Afdelingen investerer primært
i kreditobligationer denomineret i euro. En mindre del af formuen kan desuden investeres i udstedelser
denomineret i andre europæiske valutaer, herunder DKK. Afdelingen skal have en samlet optionsjusteret
varighed på mellem 3 og 7 år.” Ændringen foreslås foretaget med henblik på at opnå øget fleksibilitet i
porteføljen.

ii)

§ 18, stk. 1: ”….dage…” slettes med henblik på at præcisere, at der er tale om bankdage.

iii)

§ 19, stk. 3: Ordlyden ”Beslutning om ændring af vedtægternes regler for en andelsklasses….” foreslås ændret til
”Beslutning om ændring af reglerne for en andelsklasses….”, idet andelsklasser ikke er beskrevet i foreningens
vedtægter.

iv)

§ 25, stk. 3: ”…,jf. dog stk. 4.” foreslås slettet.

v)

§ 25, stk. 5, 4. afsnit: ”…eller andelsklasser…” tilføjes, idet bestemmelsen også er relevant for eventuelle
andelsklasser.

Det samlede forslag, som 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 og genopstillede. Bestyrelsen blev genvalgt med samtlige af de fremmødte stemmer.
Bestyrelsens forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev ligeledes vedtaget
enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

