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Nikolaj Plads 6
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København, den 10. april 2013

Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling i
Investeringsforeningen SEBinvest
Investeringsforeningen SEBinvest har i dag den 10. april 2013 afholdt ordinær generalforsamling.
Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2012. Endvidere godkendte generalforsamlingen den af
bestyrelsen foreslåede udlodning for følgende af foreningens udloddende afdelinger:
Afdelingsnavn

Udlodning for 2012 pr.
nom. 100 kr. andel

Danske Aktier

4,00

Nordiske Aktier

1,00

Europa Højt Udbytte

3,25

Europa Indeks

3,00

Europa Small Cap.

2,25

Emerging Market Equities (Mondrian)

1,75

Korte Danske Obligationer

3,00

Mellemlange Obligationer

5,00

Lange Obligationer

8,75

Kreditobligationer (Euro)

5,50

US High Yield Bonds (Columbia)

14,75

High Yield Bonds (Muzinich)

17,00

Emerging Market Bond Index

22,00

Den nu godkendte årsrapport for 2012 kan downloades på www.sebinvest.dk.
Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen
fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:
a) tilretning af benchmark for Emerging Market Bond Index i vedtægternes § 6:
Afdelingen har siden den blev indekseret sidste år anvendt J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index
Global Diversified som sit benchmark. Baseret på afdelingens investeringsmæssige sammensætning er
det imidlertid blevet vurderet, at J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core i højere grad
afspejler afdelingens faktiske investeringer og således ville være mere repræsentativt som benchmark
for afdelingen. Bestyrelsen foreslår derfor, at afdelingens benchmark ændres, og at referencerne til
afdelingens benchmark som anført i vedtægternes § 6 under afdelingens investeringsprofil ændres fra
”J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified” til ”J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index
Global Core”.
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b) tilretning af ordlyden i investeringsprofilerne for High Yield Bonds (Muzinich) og US High Yield Bonds
(Columbia) i vedtægternes § 6:
Som følge af den generelle udvikling på markederne for nogle af de typer af finansielle instrumenter,
som ovennævnte to afdelinger investerer i, foreslår bestyrelsen ordlyden i afdelingernes
investeringsprofiler tilrettet, således at den i højere grad afspejler de nuværende markedsforhold.
Endvidere fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestemmelsen i vedtægtsprofilen vedrørende US High
Yield Bonds (Columbia)s anvendelse af afledte finansielle instrumenter præciseres, således at det klart
fremgår, hvilke typer af afledte finansielle instrumenter, afdelingen kan anvende, samt til hvilke formål.
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, genopstillede og blev genvalgt.
Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat begrundet forslag om nyvalg af
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (”PwC”) i stedet for foreningens
nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Partnerselskab. Forslaget om revisorskifte blev vedtaget
enstemmigt med samtlige af de fremmødte stemmer.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

