København, den 3. marts 2010

Kære investor
Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest

Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest
Torsdag den 18. marts 2010, kl. 16.30
på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.
Dørene åbnes klokken 15.45. Foreningen har ikke mulighed for at tilbyde betalingsfri parkering.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar, og
eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
Forslag fremsat af bestyrelsen:
- Bestyrelsen fremsætter forslag om de i vedlagte bilag 1 beskrevne vedtægtsændringer. Det fulde
ændringsforlag kan i øvrigt downloades på sebinvest.dk.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Jens Frederik Jensen er på valg og genopstiller
Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Eventuelt

Årsrapporten for 2009, foreningens vedtægter, det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer mv.,
kan downloades på adressen sebinvest.dk under menuen ”Generalforsamling 2010” 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 sebinvest.dk under menuen ”Medlemsportal”. Ved tilmelding og afgivelse af fuldmagt via
hjemmesiden bliver du bedt om at indtaste henholdsvis depotnummer 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, 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 i henhold til vedtægterne kun udøves for andele, som mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens aktiebog.
Tilmeldinger til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde eller være registreret på
foreningens hjemmeside senest den 15. marts 2010, kl. 16.30.
Efter generalforsamlingen vil der blive en kort gennemgang
markedsudviklingen, hvorefter foreningen vil byde på en let anretning.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

af

forventningerne

til

Bilag 1: bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 3

Oversigt over foreslåede ændringer til vedtægterne for
Investeringsforeningen SEBinvest
Bestyrelsen for Investeringsforeningen SEBinvest fremsætter forslag om en række ændringer til
foreningens vedtægter.
Det fulde ændringsforlag er gengivet nedenfor og er sammen med dagsorden, årsrapporten for 2009
med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 13,
stk. 6, og kan downloades på sebinvest.dk.
§ 4 AFDELINGER
I § 4, stk. 1, 2. linie foreslås efter påbud fra Finanstilsynet ”..administrationsselskab..” ændret til
”..investeringsforvaltningsselskab..”
§ 4 under beskrivelsen af ”Afdeling 2 – Mellemlange Obligationer”: I 6. afsnit foreslås efter påbud fra
Finanstilsynet ”Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer eller
pengemarkedsinstrumenter, som er..” ændret til ” Afdelingen foretager sine investeringer i
værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er..”
§ 13 GENERALFORSAMLING
I § 13, stk. 5. (Indkaldelse af generalforsamling), foreslås ordlyden ændret fra ”Generalforsamlingen
indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i dagspressen efter
bestyrelsens skøn.” til ” Generalforsamlingen indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 8
dages og højst 4 ugers skriftlig varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring
herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside.”
§ 19 BESTYRELSEN
Under § 19 (Bestyrelsen) foreslås efter påbud fra Finanstilsynet følgende nye bestemmelse indsat som
nyt stk. 2:
”Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder,
hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.” Nuværende stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7
konsekvensændres herefter til nyt stk. 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
TILLÆG A TIL VEDTÆGTERNE
I Tillæg A til vedtægterne foreslås efter påbud fra Finanstilsynet ”.. og European Central Bank (ECB).”
slettet i sidste afsnit under afsnit ”2. Internationale institutioner”. Samtidig foreslås ”og” indsat i sidste
linie mellem ”African Development Bank” og ”Asian Development Bank”.

