
 

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Investeringsforeningen Absalon Invest afholdt ekstraordinær generalforsamling 

mandag den 28. september 2015 kl. 10.00 

hos foreningens investeringsforvaltningsselskab Formuepleje Fund Management A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 
Hellerup. 

Dagsorden: 

1. Forslag fremsat af bestyrelsen om fusion af Investeringsforeningen Absalon Invest, afdeling Obligationer 
og Investeringsforeningen Absalon Invest, afdeling Danske Obligationer, herunder ændring af vedtægterne. 

2. Forslag fremsat af bestyrelsen: 

Ændring af vedtægter for så vidt angår: 

a) afdeling "Moderat" 
b) afdeling "Stabil" 
c) afdeling "Balance" 
d) afdeling "Vækst" 
e) afdeling "High Yield Obligationer" 

3. Eventuelt 

Der var ikke indkommet forslag fra investorer til behandling på generalforsamlingen. 

**** 

Bestyrelsen foreslog direktør Caspar Møller som dirigent. Caspar Møller blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5, at den ekstraordinære generalforsamling var 
indkaldt ved indrykning på foreningens hjemmeside og via NASDAQ Copenhagen den 11. september 2015. 
Indkaldelsen var derfor i overensstemmelse med vedtægternes krav. 

Dirigenten oplyste i relation til indkaldelsens punkt 1 og 2, at beslutning på generalforsamlingen om ændring af 
vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en 
afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkom afdelingens investorer. Beslutning herom var kun gyldig, hvis 
den blev tiltrådt af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der blev afgivet, som af den del af afdelingens formue, der var 
repræsenteret på generalforsamlingen. 

Dirigenten oplyste, at 

 82,2 procent af formuen i afdeling Danske Obligationer var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen 
 10,0 procent af formuen i afdeling High Yield Obligationer var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen 
 48,6 procent af formuen i afdeling Obligationer var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen 
 74,4 procent af formuen i afdeling Balance var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen 
 74,4 procent af formuen i afdeling Moderat var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen 
 74,4 procent af formuen i afdeling Stabil var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen 
 84,9 procent af formuen i afdeling Vækst var repræsenteret via fuldmagter til bestyrelsen. 

Der var ingen bemærkninger til generalforsamlingens lovlighed i øvrigt, og dirigenten konstaterede dermed, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den offentliggjorte dagsorden. 

Dirigenten gennemgik hvert enkelt ændringsforslag på baggrund af det offentliggjorte udkast til vedtægter med 
ændringer markeret. 

Ad 1 Det af bestyrelsen fremlagte forslag om fusion af Investeringsforeningen Absalon Invest, afdeling 
Obligationer og Investeringsforeningen Absalon Invest, afdeling Danske Obligationer med afdeling 
Obligationer som den fortsættende afdeling, blev enstemmigt og endeligt vedtaget. 

Dirigenten oplyste, at afdeling Danske Obligationer efter fusionen ville ophøre, og medlemmerne i 
afdelingen ville modtage andele i Investeringsforeningen afdeling Obligationer i stedet og et eventuelt 



 

 

kontantvederlag. Afdeling Obligationer ville ved fusionen overtage alle afdeling Danske Obligationers 
rettigheder og forpligtelser. 

Fusionen og vedtægtsændringen var betinget af Finanstilsynets godkendelse. 

Det af bestyrelsen fremlagte forslag om ændring af investeringspolitikken for afdeling Obligationer blev 
enstemmigt og endeligt vedtaget. 

Ad 2 Der var fremlagt forslag fra bestyrelsen om øvrige ændringer i foreningens vedtægter. 

De af bestyrelsen fremlagte forslag om:  

a) at afdeling "Moderat" ændrer navn til "PensionPlanner Moderat" og fjerner restriktioner på asset 
allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers, 

b) af afdeling "Stabil" ændrer navn til "PensionPlanner Stabil" og fjerner restriktioner på asset 
allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers, 

c) at afdeling "Balance" ændrer navn til "PensionPlanner Balance" og fjerner restriktioner på asset 
allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers, 

d) at afdeling "Vækst" ændrer navn til "PensionPlanner Vækst" og fjerner restriktioner på asset 
allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers, og 

e) at afdeling "High Yield Obligationer" ændrer navn til "Global High Yield" og tilpasser sit 
vedtægtsbestemte investeringsunivers, såedes at afdelingen tilpasser restriktionerne på 
udstedelsernes minimumsstørrelser på det amerikanske marked for virksomhedsobligationer. 

blev alle enstemmigt og endeligt vedtaget. 

Vedtægtsændringerne var betinget af Finanstilsynets godkendelse. 

Ad 3 Der forelå intet under punktet eventuelt. 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer samt til at foretage de ændringer 
heri, som Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for 
godkendelse eller registrering. 

Generalforsamlingen blev herefter hævet.  

 

Dirigent:  

 

 

_____________  

Caspar Møller 


