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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Investeringsforeningen Formuepleje og Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Pareto, Formuepleje 

Penta og Formuepleje Safe afholder fælles ekstraordinær generalforsamling. 

Tid: den 18. september 2018, kl. 12.00 

Sted: Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. 

 

Alle investorer i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingen. 

 

Dagsorden 

 
1. Forslag fremsat af bestyrelsen. 

a. Vedtægtsændringer 

 

2. Eventuelt 

 

Uddybning af dagsordenens punkt 1 vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsens side 2-4.   

 

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, vil ligge til forevisning for medlemmerne på foreningernes kontor 

fra den 3. september 2018. Materialet kan endvidere findes på foreningernes hjemmeside, www.formuepleje.dk, 

eller rekvireres vedlagsfrit 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 11. september 2019. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for 

Investeringsforeningen Formuepleje 

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur 

Kapitalforeningen Formuepleje Pareto 

Kapitalforeningen Formuepleje Penta 

Kapitalforeningen Formuepleje Safe 
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Ad. 1: vedtægtsændringer  

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

væsentligste ændringer.  

 

a) Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje foreslå, at  

i) Der foretages tilpasninger i § 6 for afdelingerne EM Virksomhedsobligationer, Global High Yield og 

Obligationer. Det som ønskes ændret vedrører afdelingernes investering i obligationer, herunder 

obligationernes rating anvendelse. Nedenfor er præcis anført hvad ændringerne er.  

 

• Det foreslås, at der for afdelingen EM Virksomhedsobligationer under § 6, på side 3 ændres fra 

”En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor’s 

henholdsvis Ca hos Moody’s eller anden tredjepart, f.eks. en bank” til følgende sætning ”En 

kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på 

niveau med kategorien ”Extremely Speculative” hos rating bureauer”.  

 

• Det foreslås, at der for afdelingen Global High Yield under § 6, på side 4 ændres fra ”En 

kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor’s 

henholdsvis Ca hos Moody’s” til følgende sætning ”En kreditvurdering der på 

anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på niveau med 

kategorien ”Extremely Speculative” hos rating bureauer”. 

 

• Det foreslås, at der for afdelingen Obligationer under § 6 på side 4 slettes følgende sætning ”Det 

vil sige i obligationer, som på investeringstidspunktet har en rating på BBB- eller højere hos 

Standard & Poor’s eller en tilsvarende rating hos et andet anerkendt kreditvurderingsinstitut”.  

 

• Det foreslås, at der for afdelingen Obligationer under § 6 på side 5 ændres fra ”En kreditvurdering 

der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor’s henholdsvis Ca hos 

Moody’s eller anden tredjepart, f.eks. en bank” til følgende sætning ”En kreditvurdering der på 

anskaffelsestidspunktet tilhører en kategori, som er bedre eller minimum på niveau med 

kategorien ”Extremely Speculative” hos rating bureauer”. 

 

ii) Der foretages tilpasninger for afdelingen Better World under § 6, på side 9, hvor indledende 

beskrivelse af investeringsområde ønskes tilpasset, således at følgende sætning: ”Afdelingen investerer 

i aktier i globale selskaber, hvis hovedaktiviteter er at levere løsninger til bekæmpelse af lokal og global 

miljøforurening, og at effektivisere anvendelsen af klodens knappe naturressourcer. Investering kan 

også ske i selskaber, som har et forretningsområde eller indtjeningsgrundlag, der i væsentlig grad 

forventes at drage fordel af den forventede vækst i ressourceeffektivitet og miljømarkeder” 

ændres til følende sætning ”Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktieselskaber, der er aktive 

inden for de voksende ressourceeffektivitet- og miljømarkeder. Disse markeder påvirkes af en række 

langsigtede makroøkonomiske temaer som: befolkningsvækst, højere levestandard, øget grad af 

urbanisering, stigende forbrug og reduktion af begrænsede naturressourcer. Investeringerne foretages i 

selskaber, hvor mere end 20% af selskabernes underliggende omsætning stammer fra salg af 

miljøprodukter eller -services inden for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og 

bæredygtige fødevarer- og landbrugsmarkeder”. 

b) Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur foreslår, at 

i) Vedtægternes § 6 tilpasses til funds-of-funds struktur, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og 

udenlandske investeringsinstitutter.  

Konkret foreslås følgende i vedtægternes § 6 ændret fra ”Afdelingen investerer sin formue i obligationer, aktier, 

investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et 
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reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og 

strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. 

Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. 

Dvs., at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af 

overvejende obligationer og aktier, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Den 

optimerede beholdning kan herefter geares, hvilket vil sige, at afdelingen gennem låntagning søger at øge det 

forventede afkast.” 

Til følgende ”Afdelingen er en såkaldt ”funds-of-funds” – afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og udenlandske 

investeringsinstitutter. Afdelingen kan også investere i øvrige finansielle instrumenter, der afregnes kontant og er 

optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), investeringsselskaber og strukturerede 

produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. 

Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen sker ved at tage udgangspunkt i 

teorien om optimale porteføljer. Dvs., at Afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter 

en beholdning bestående af aktiebaserede og obligationsbaserede andele, hvor forholdet mellem forventet afkast 

og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares eller der kan investeres i foreninger hvis 

portefølje geares, hvorved Afdelingen direkte eller indirekte gennem låntagning søger at øge det forventede afkast” 

c) Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Pareto foreslår, at 

i) Vedtægternes § 6 tilpasses til funds-of-funds struktur, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og 

udenlandske investeringsinstitutter.  

Konkret foreslås følgende i vedtægternes § 6 ændret fra ”Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at 

tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Dvs., at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske 

sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af overvejende obligationer og aktier, hvor forholdet mellem 

forventet afkast og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares, hvilket vil sige, at 

afdelingen gennem låntagning søger at øge det forventede afkast.  

Afdelingen investerer sin formue i obligationer, aktier, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der 

afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative 

investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5.” 

Til følgende ”Afdelingen er en såkaldt ”funds-of-funds” – afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og udenlandske 

investeringsinstitutter. Afdelingen kan også investere i øvrige finansielle instrumenter, der afregnes kontant og er 

optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), investeringsselskaber og strukturerede 

produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. 

Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen sker ved at tage udgangspunkt i 

teorien om optimale porteføljer. Dvs., at Afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter 

en beholdning bestående af aktiebaserede og obligationsbaserede andele, hvor forholdet mellem forventet afkast og 

risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares eller der kan investeres i foreninger hvis 

portefølje geares, hvorved Afdelingen direkte eller indirekte gennem låntagning søger at øge det forventede afkast.”  

d) Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Safe foreslår, at 

i) Vedtægternes § 6 tilpasses til funds-of-funds struktur, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og 

udenlandske investeringsinstitutter.  
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Konkret foreslås følgende i vedtægternes § 6 ændret fra ”Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved 

at tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Dvs., at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske 

sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af overvejende obligationer og aktier, hvor forholdet 

mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares, hvilket vil 

sige, at afdelingen gennem låntagning søger at øge det forventede afkast.  

Afdelingen investerer sin formue i obligationer, aktier, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, 

der afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative 

investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed 

bilag 5”.  

 

Til følgende ”Afdelingen er en såkaldt ”funds-of-funds” – afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og udenlandske 

investeringsinstitutter. Afdelingen kan også investere i øvrige finansielle instrumenter, der afregnes kontant og 

er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), investeringsselskaber og 

strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. 

Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen sker ved at tage 

udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Dvs., at Afdelingen ud fra statistiske og teoretiske 

sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af aktiebaserede og obligationsbaserede andele, hvor 

forholdet mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares 

eller der kan investeres i foreninger hvis portefølje geares, hvorved Afdelingen direkte eller indirekte gennem 

låntagning søger at øge det forventede afkast”.   

 

e) Bestyrelsen for Kapitalforeningen Formuepleje Penta foreslår, at 

i) Vedtægternes § 6 tilpasses til funds-of-funds struktur, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og 

udenlandske investeringsinstitutter.  

Konkret foreslås følgende i vedtægternes § 6 ændret fra ”Afdelingen investerer i obligationer, aktier, 

investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et 

reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og 

strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5.  

Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. 

Dvs., at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af 

overvejende obligationer og aktier, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Den 

optimerede beholdning kan herefter geares, hvilket vil sige, at afdelingen gennem låntagning søger at øge det 

forventede afkast”. 

Til følgende ”Afdelingen er en såkaldt ”funds-of-funds” – afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

afdelinger i UCITS, kapitalforeninger, AIF værdipapirfonde, øvrige alternative investeringsfonde og udenlandske 

investeringsinstitutter. Afdelingen kan også investere i øvrige finansielle instrumenter, der afregnes kontant og er 

optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), investeringsselskaber og strukturerede 

produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. 

Afdelingen investerer i aktiebaserede og obligationsbaserede andele. Allokeringen sker ved at tage udgangspunkt i 

teorien om optimale porteføljer. Dvs., at Afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter 

en beholdning bestående af aktiebaserede og obligationsbaserede andele, hvor forholdet mellem forventet afkast 

og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares eller der kan investeres i foreninger hvis 

portefølje geares, hvorved Afdelingen direkte eller indirekte gennem låntagning søger at øge det forventede 

afkast”. 

  

Foreningernes vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag.   


