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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, 
Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen 
Formuepleje afholder fælles ordinær generalforsamling. 

Tid: den 25. april 2018, kl. 09.00 
Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15 sal, 8000 Aarhus C. 
 
Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingen. 
 

Dagsorden 
 
1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, og 

eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af 
bestyrelsesmedlemmernes honorar. 
 

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. 
a. Fusion mellem Investeringsforeningen Formuepleje og Investeringsforeningen Absalon Invest, med 

sidstnævnte som fortsættende forening 
b. Vedtægtsændringer 

 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

4. Valg af revision 
 

5. Eventuelt 

 
Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2-10.  
 
Årsrapporter for 2017 med tilhørende revisionspåtegninger, samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, 
vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor fra den 9. april 2018. Materialet kan endvidere 
findes på foreningernes hjemmeside, www.formuepleje.dk, eller rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til 
Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. 

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 
25, 8000 Aarhus C senest den 18. april 2018. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse. Adgangskort 
rekvireres hos forvalteren senest 5 bankdage forinden generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for 
Investeringsforeningen Absalon Invest 
Investeringsforeningen Formuepleje 
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur 
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus 
Kapitalforeningen Formuepleje Merkur 
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto 
Kapitalforeningen Formuepleje Penta 
Kapitalforeningen Formuepleje Safe 
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Ad. 1 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, og 
eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af 
bestyrelsesmedlemmernes honorar: 

Bestyrelserne foreslår, at beretningerne tages til efterretning, og årsrapporterne med forslag til anvendelse af 
årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisation samt bestyrelsesmedlemmernes honorarer 
godkendes. Bestyrelserne for Investeringsforeningen Absalon Invest samt Investeringsforeningen Formuepleje 
foreslår udbytter for 2017 som vist i skemaerne nedenfor. Regnskabet bag afkastene er 
specificeret i årsrapporterne for 2017.  

 
a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest foreslår følgende udbytter for 2017:  

 

Afdeling Kr.pr.andel 
Danske Aktier 21,90 
EM Virksomhedsobligationer 14,60 
Global High Yield 15,60 
Obligationer 2,70 
Rusland 8,30 

 

 

b) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslår følgende udbytter for 2017:  

 

Afdeling Kr.pr.andel 

Forbrugsaktier 1,80 
Globale Aktier 16,60 

 

Der henvises endvidere til fondsbørsmeddelelse af den 21. marts 2018 for Investeringsforeningen Formuepleje, 
Investeringsforeningen Absalon Invest og for Kapitalforeningerne Formuepleje Penta, Epikur, Safe, Pareto, Fokus 
og Merkur.  

 

Ad. 2.a: Forslag om fusion 

Der vil blive fremlagt forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Formuepleje om fusion med 
Investeringsforeningen Absalon Invest, og med Investeringsforeningen Absalon Invest som fortsættende forening. 
Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Formuepleje, og afdelinger i foreningen overgår til 
Investeringsforeningen Absalon Invest.  

Der er ingen ændringer i investeringspolitikker for afdelinger i Investeringsforeningen Formuepleje de vil i sin 
fuldstændige ordlyd overgå til vedtægter for Investeringsforeningen Absalon Invest.  

Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan findes på foreningens hjemmeside, 
www.formuepleje.dk  

Fusionen er betinget af Finanstilsynets og Konkurrencemyndighedernes godkendelse. 

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet eller andre myndigheder 
måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for godkendelse eller registrering.   

 

Ad. 2.b: Vedtægtsændringer  

Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelserne om ændringer i foreningernes vedtægter. Nedenfor er kort angivet de 
væsentligste ændringer.  

 

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest foreslår, at 
i) Investeringsforeningen ønsker navneændring til Investeringsforeningen Formuepleje med binavn 

Investeringsforeningen Absalon Invest.  
ii) Vedtægternes afsnit 6 under afdeling Rusland ønskedes ordet ”formidling” slettet. Dette skyldtes, at 

Foreningen ikke har omkostninger til formidling.  
iii) Vedtægternes § 17, stk. 9 ønskedes slettet, således at der ikke længere er stemmebegrænsning på 

5%. Følgende foreslås slettet ”Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere 

http://www.formuepleje.dk/
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end 5% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerede andele eller 5% af det samlede 
pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggender”.   

iv) Vedtægternes § 23, stk. 5 ønskedes ændret, således at ordet ”formidling” slettes idet Foreningen ikke 
har omkostninger til formidling. Endvidere ønskedes det samlede maksimale administrationshonorar 
ekskl. resultathonorar ændret fra 2,5% til 3%. Således foreslås ændret til ”De samlede 
administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, 
markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige 3% af den 
gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret, medmindre 
andet er anført for den enkelte afdeling i § 6”.   

v) Der ønskes indsat ny stk. 6 i vedtægternes § 23, som lyder således ”De samledes 
administrationsomkostninger, som nævnt i stk. 5 inklusive afkastafhængigt honorar må for hver 
afdeling eller andelsklasse ikke overstige 8% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller 
andelsklassen inden for regnskabsåret”. 

vi) Vedtægterne er endvidere generelt ændret således, at disse er i overensstemmelse med Investering 
Danmarks (tidligere investeringsfondsbranchens) standardvedtægter. Dette betyder blandt andet: 
• At vedtægtsbestemmelserne foreslås tilrettet med formelle ændringer med henblik på at 

præcisere teksten.  
vii) Vedtægterne er ajourført på baggrund af fusionen med Investeringsforeningen Formuepleje, hvilket 

betyder, at afdelingerne Optimum, LimiTTellus, Forbrugsaktier og Globale Aktier er tilføjet 
vedtægterne for investeringsforeningen.   

viii) Vedtægterne er ajourført med ny afdeling ”Better World”, som foreningens bestyrelsen på 
bestyrelsesmøde den 21. marts 2018 har besluttet stiftet i forbindelse med vedtægtsændringer på 
generalforsamlingen den 25. april 2018.  
 
 

b) Bestyrelserne for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, 
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, Kapitalforeningen Formuepleje Penta og Kapitalforeningen 
Formuepleje Safe foreslår, at 
 

i) Vedtægternes § 6 forenkles, således afsnittet fremgår mere klart for investorerne. Dette betyder, at 
følgende ønskedes slettet i vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Safe:  

”Bruttoeksponering 

Afdelingens bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter 
maksimalt udgøre 900 % af afdelingens samlede formue. 

Spredningsregler/Spredningsrisiko 

Obligationer: 

• Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk 
realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og 
Kommunekredit.  

• Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer samt 
obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. 

• For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10 % af afdelingens formue.  
 

Aktier: 

• Maksimalt 13 % af afdelingens lange aktiepositioner investeres i en aktie. Summen af aktiepositioner der udgør 
over 7 % af de samlede aktiepositioner, må ikke overstige 42% af afdelingens aktiebeholdning. 

Koncentrationsrisiko 

• Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600% af afdelingens formue. 
• Afdelingen må maksimalt have en nettoeksponering til aktier på 105% af afdelingens formue, opgjort efter 

afdækning af aktieporteføljen med finansielle instrumenter. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art 
i forbindelse med optimering af porteføljen medgår således i opgørelsen af koncentrationsrisiko. 
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Standardafvigelse 

Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 40 % målt på 1-årige afkast, 29 % målt på 3- årige afkast og 
27 % målt på 5-årige afkast. 

Positions- og markedsrisiko 

• Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning 
investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf 
medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt 
referencekilde, der er definereret i Afdelingens risikorammer. 

• Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering skal ligge i intervallet 0 - 105% af afdelingens formue, efter 
modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på aktieindeks. 
Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår således i 
opgørelsen af rammen.  

• Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra 
de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering”. 
 

ii) Vedtægternes afsnit om gearingsrisiko for Kapitalforeningen Formuepleje Safe ønskedes ændret fsva. 
maksimale gearing således at der ønskedes ændret fra  
• ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led i afdelingens 

investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af 
investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer, eller 
for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i 
forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan endvidere 
foretage kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et 
operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved 
investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i 
opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500 %. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”. 

• til følgende sætning ”Afdelingen kan optage lån for op til 300 % af afdelingens formue som led i 
afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage 
indløsning af investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens 
investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan endvidere foretage 
kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et operationelt led i 
placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”. 
 

iii) Vedtægternes § 22, stk. 5 ønskes slettes, konkret foreslås følgende slettet i vedtægter for 
Kapitalforeningen Formuepleje Safe: ”De samlede administrationsomkostninger må for hver afdeling 
eller andelsklasse ikke overstige 3% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller 
andelsklassen inden for regnskabsåret”.  
 

iv) Vedtægternes § 6 forenkles, således afsnittet fremgår mere klart for investorerne. Dette betyder, at 
følgende ønskedes slettet i vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta 

”Bruttoeksponering 

Afdelingens bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter 
maksimalt udgøre 1500 % af afdelingens samlede formue. 

Spredningsregler/spredningsrisiko 

Obligationer: 

• Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk 
realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og 
Kommunekredit. 
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• Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer 
samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. 

• For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10 % af afdelingens formue. 

Aktier: 

• Maksimalt 13 % af afdelingens lange aktiepositioner investeres i en aktie. Summen af aktiepositioner der 
udgør over 7 % af de samlede aktiepositioner, må ikke overstige 42% af afdelingens aktiebeholdning. 

Koncentrationsrisiko 

• Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600 % af afdelingens formue. 
• Afdelingen må maksimalt have en nettoeksponering til aktier på 150 % af afdelingens formue, opgjort 

efter afdækning af aktieporteføljen med finansielle instrumenter. Derivater og finansielle instrumenter af 
enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår således i opgørelsen af 
koncentrationsrisiko. 

Standardafvigelse 

Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 56 % målt på 1-årige afkast, 40 % målt på 3- årige afkast 
og 37 % målt på 5-årige afkast. 

Positions- og markedsrisiko 

• Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning 
investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering 
heraf medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt 
referencekilde, der er definereret i Afdelingens risikorammer. 

• Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering skal ligge i intervallet 0 – 150 % af afdelingens formue, efter 
modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på 
aktieindeks. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf 
medgår således i opgørelsen af rammen. 

• Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller 
obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og 
aktiemarkedseksponering”. 
 
v) Vedtægternes afsnit om gearingsrisiko for Kapitalforeningen Formuepleje Penta ønskedes ændret fra  

• ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led i afdelingens 
investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af 
investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer, eller 
for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i 
forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan endvidere 
foretage kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et 
operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved 
investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i 
opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500 %. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”.  

• Til følgende sætning ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led 
i afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage 
indløsning af investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens 
investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan endvidere foretage 
kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et operationelt led i 
placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”. 

 
vi) Vedtægternes § 22, stk. 5 ønskes slettes, konkret foreslås følgende slettet i vedtægter for 

Kapitalforeningen Formuepleje Penta: ”De samlede administrationsomkostninger må for hver afdeling 
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eller andelsklasse ikke overstige 3% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller 
andelsklassen inden for regnskabsåret”.  
 

vii) Vedtægternes § 6 forenkles, således afsnittet fremgår mere klart for investorerne. Dette betyder, at 
følgende ønskedes slettet i vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto:  

”Bruttoeksponering 

Afdelingens bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter 

maksimalt udgøre 600 % af afdelingens samlede formue. 

Spredningsregler/Spredningsrisiko 

Obligationer: 

• Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk 

realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og 

Kommunekredit.  

• Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer samt 

obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. 

• For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10 % af afdelingens formue.  

 

Aktier: 

• Maksimalt 13 % af afdelingens lange aktiepositioner investeres i en aktie. Summen af aktiepositioner der udgør 

over 7 % af de samlede aktiepositioner, må ikke overstige 42 % af afdelingens aktiebeholdning. 

Koncentrationsrisiko 

• Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600 % af afdelingens formue. 

• Afdelingen må maksimalt have en nettoeksponering til aktier på 80 % af afdelingens formue, opgjort efter 

afdækning af aktieporteføljen med finansielle instrumenter. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art 

i forbindelse med optimering af porteføljen medgår således i opgørelsen af koncentrationsrisiko. 

Standardafvigelse 

Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 32 % målt på 1-årige afkast, 24 % målt på 3- årige afkast og 

22 % målt på 5-årige afkast. 

Positions- og markedsrisiko 

• Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning 

investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf 

medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt 

referencekilde, der er definereret i Afdelingens risikorammer. 

• Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering skal ligge i intervallet 0 – 80 % af afdelingens formue, efter 

modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på aktieindeks. 

Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår således i 

opgørelsen af rammen.  

• Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra 

de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering”. 
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viii) Vedtægternes afsnit om gearingsrisiko for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto ønskedes ændret fra  
• ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led i afdelingens 

investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af 
investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer, eller 
for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i 
forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan endvidere 
foretage kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et 
operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved 
investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i 
opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500 %. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser.” 

• Til følgende sætning ”Afdelingen kan optage lån for op til 200 % af afdelingens formue som led 
i afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage 
indløsning af investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens 
investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan endvidere foretage 
kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et operationelt led i 
placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser.” 
 

ix) Vedtægternes § 22, stk. 5 ønskes slettes, konkret foreslås følgende slettet i vedtægter for 
Kapitalforeningen Formuepleje Pareto: ”De samlede administrationsomkostninger må for hver afdeling 
eller andelsklasse ikke overstige 3% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller 
andelsklassen inden for regnskabsåret”.  
 

x) Vedtægternes § 6 forenkles, således afsnittet fremgår mere klart for investorerne. Dette betyder, at 
følgende ønskedes slettet i vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus: 

”Bruttoeksponering 

Afdelingens bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter 
maksimalt udgøre 1500 % af afdelingens samlede formue. 

Spredningsregler/Spredningsrisiko 

Obligationer: 

• Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk 
realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og 
Kommunekredit.  

• Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer 
samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. 

• For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10% af afdelingens formue.  

Koncentrationsrisiko 

Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600 % af afdelingens formue. Derivater og finansielle 
instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår i opgørelsen af koncentrationsrisiko. 

Standardafvigelse 

Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 36 % målt på 1-årige afkast, 29 % målt på 3- årige afkast og 
28 % målt på 5-årige afkast. 

Positions- og markedsrisiko 

Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning investeret 
i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i 
opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt referencekilde, der er 
definereret i Afdelingens risikorammer. 

Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til obligationsmarkedet fra de 
underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering.” 
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xi) Vedtægternes afsnit om gearingsrisiko for Kapitalforeningen Formuepleje Fokus ønskedes ændret fra  
• ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led i afdelingens 

investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af 
investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer, eller 
for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i 
forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan endvidere 
foretage kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et 
operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved 
investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i 
opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500 %. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser.” 

• Til følgende sætning ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led 
i afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage 
indløsning af investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens 
investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan endvidere foretage 
kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et operationelt led i 
placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”. 
 

xii) Vedtægternes § 22, stk. 5 ønskes slettes, konkret foreslås følgende slettet i vedtægter for 
Kapitalforeningen Formuepleje Fokus: ”De samlede administrationsomkostninger må for hver afdeling 
eller andelsklasse ikke overstige 3% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller 
andelsklassen inden for regnskabsåret”.  
 

xiii) Vedtægternes § 6 forenkles, således afsnittet fremgår mere klart for investorerne. Dette betyder, at 
følgende ønskedes slettet i vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur:  

”Bruttoeksponering 

Afdelingens bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter 
maksimalt udgøre 1200 % af afdelingens samlede formue. 

Spredningsregler/spredningsrisiko 

Obligationer: 

• Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk 
realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og 
Kommunekredit. 

• Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer 
samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. 

• For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10 % af afdelingens formue. 

Aktier: 

• Maksimalt 13 % af afdelingens lange aktiepositioner investeres i en aktie. Summen af aktiepositioner der 
udgør over 7 % af de samlede aktiepositioner, må ikke overstige 42 % af afdelingens aktiebeholdning. 

Koncentrationsrisiko 

• Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600 % af afdelingens formue. 
• Afdelingen må maksimalt have en nettoeksponering til aktier på 130 % af afdelingens formue, opgjort 

efter afdækning af aktieporteføljen med finansielle instrumenter. Derivater og finansielle instrumenter af 
enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår således i opgørelsen af 
koncentrationsrisiko. 

Standardafvigelse 

Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 48 % målt på 1-årige afkast, 35 % målt på 3- årige afkast, 
og 32 % målt på 5-årige afkast. 
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Positions- og markedsrisiko 

• Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning 
investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering 
heraf medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt 
referencekilde, der er definereret i Afdelingens risikorammer. 

• Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering skal ligge i intervallet 0 – 130 % af afdelingens formue, efter 
modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på 
aktieindeks. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf 
medgår således i opgørelsen af rammen. 

• Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller 
obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og 
aktiemarkedseksponering”. 
 
xiv) Vedtægternes afsnit om gearingsrisiko for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur ønskedes ændret fra 

• ”Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led i afdelingens 
investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af 
investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer, eller 
for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i 
forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan endvidere 
foretage kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et 
operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved 
investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i 
opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500 %. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”. 

• Til følgende sætning ”Afdelingen kan optage lån for op til 400 % af afdelingens formue som led i 
afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage 
indløsning af investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens 
investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Afdelingen kan endvidere foretage 
kortvarige overtræk på sine konti hos kapitalforeningens depotselskab som et operationelt led i 
placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Afdelingen kan stille aktiver til 
sikkerhed for afdelingens forpligtelser”. 
 

xv) Vedtægternes § 22, stk. 5 ønskes slettes, konkret foreslås følgende slettet i vedtægter for 
Kapitalforeningen Formuepleje Epikur: ”De samlede administrationsomkostninger må for hver afdeling 
eller andelsklasse ikke overstige 3% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller 
andelsklassen inden for regnskabsåret”.  

 
xvi) Der foretages endvidere enkelte rettelser af ikke-materiel karakter i Vedtægterne for Kapitalforeningen 

Formuepleje Epikur, Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, 
Kapitalforeningen Formuepleje Penta og Kapitalforeningen Formuepleje Safe 

 
Foreningernes vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag 2b.1 – 2b.6.   

 Vedtægtsændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse. 

 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nævnte vedtægtsændringer samt foretage de 
ændringer heri, som Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som 
betingelse for godkendelse eller registrering.  

c) Der er ikke indkommet forslag fra investorerne til behandling på generalforsamlingen. 

Ad. 3: Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

a) I Investeringsforeningen Absalon Invest er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. 
vedtægternes § 19, stk. 3. Carsten With Thygesen og Lars Sylvest er således på valg, jf. § 19, stk. 3. 
Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen samt Lars Sylvest er villige til genvalg. Bestyrelsen 
indstiller, at begge medlemmer genvælges. Endvidere indstiller bestyrelsen, at Jørn Nielsen vælges til 
bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest. CV for Jørn Nielsen er vedlagt som bilag 3.  
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b) I Investeringsforeningen Formuepleje er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. 
vedtægternes § 19, stk. 3. Carsten With Thygesen, Børge Obel og Lars Sylvest har alle siddet lige længe. 
Carsten With Thygesen og Lars Sylvest er udtrukket til valg.  Genvalg kan finde sted. Carsten With Thygesen 
samt Lars Sylvest er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.  

c) I Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, Kapitalforeningen Formuepleje Fokus, Kapitalforeningen Formuepleje 
Merkur, Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, Kapitalforeningen Formuepleje Penta og Kapitalforeningen 
Formuepleje Safe er de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg. jf. vedtægternes § 18, stk. 3. 
Genvalg kan finde sted. Lars Sylvest og Carsten With Thygesen har siddet længst. Lars Sylvest og Carsten 
With Thygesen er villige til genvalg.  Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.  
 

Ad. 4 Valg af revision 

a) I Investeringsforeningen Absalon Invest foreslår bestyrelsen valg af ny revisor. Det indstilles til 
generalforsamlingen at godkende valg af Ernst & Young P/S, København, CVR-nr.: 30700228, som 
foreningens revisor. 

b) I Investeringsforeningen Formuepleje foreslår bestyrelsen valg af ny revisor. Det indstilles til 
generalforsamlingen at godkende valg af Ernst & Young P/S, København, CVR-nr.: 30700228, som 
foreningens revisor.   

c) I Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, 
Formuepleje Penta og Formuepleje Safe foreslår bestyrelsen valg af ny revisor. Det indstilles til 
generalforsamlingen at godkende valg af Ernst & Young P/S, København, CVR-nr.: 30700228, som 
foreningernes revisor. 
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