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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

Formuepleje Ejendomme 2 P/S afholder ordinær generalforsamling. 

Tid: den 9. marts 2020, kl. 17.40 (med forbehold for, at generalforsamlingen i Formuepleje Ejendomme 1 P/S er 
afsluttet forinden) 

Sted: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C. 
 
Alle investorer i ejendomsfonden indbydes til at deltage i generalforsamlingen. 
 

 
Dagsorden 
 
1. Bestyrelsens beretning 

 
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 

 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 

 
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer 

a. Vedtægtsændringer 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

6. Valg af revisor 
 

7. Eventuelt 

 
Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af side 2-3.  
 
Årsrapport for 2019 med tilhørende revisionspåtegninger vil ligge til forevisning for investorerne på ejendomsfondens kontor fra 
den 10. februar 2020. Materialet kan endvidere rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 
8000 Aarhus C.  

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, på telefon 
87494600 eller på mail til info@formuepleje.dk senest den 28. februar 2020. 

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsen eller en navngivet person 
som kan repræsentere dig på generalforsamlingen. Fuldmagt kan afgives ved at udfylde og returnere vedlagte fuldmagtsblanket til 
info@formuepleje.dk eller til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med almindelig post. Fuldmagten skal være 
Formuepleje A/S i hænde senest den 5. marts 2020.  

Adgangskort rekvireres hos Formuepleje A/S senest 5 bankdage forinden generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for 
Formuepleje Ejendomme 2 P/S 
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Ad 1: Bestyrelsens beretning 

 

Ad 2: Forelæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar 

a) Bestyrelsen i Formuepleje Ejendomme 2 P/S foreslår, at årsrapporten godkendes, samt at bestyrelsesmedlemmernes 
honorar godkendes.   

Årsrapport for Formuepleje Ejendomme 2 P/S er vedlagt som bilag 2.a 

 

Ad 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  

a) Der foreslås ikke udbetaling af udbytte, og at årets underskud fremføres til næste år.  

 

Ad 4: Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer 

a) Der vil blive fremsat forslag fra bestyrelsen om ændringer i ejendomsfondens vedtægter. Nedenfor er vedtægtsændringerne 
angivet.   

 

1) Bestyrelsen for Formuepleje Ejendomme 2 P/S foreslår, at: 
 

1. Vedtægternes pkt. 7.5 ændres fra: 
”Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om Selskabets opløsning eller fusion med andet 
selskab kræves kvalificeret flertal, hvilket indebærer, at mindst 75% af Selskabets kapital og Komplementaren er 
repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 75% af Selskabets kapital. 
Vedtægtsændringer som berører Komplementarens økonomiske eller forvaltningsmæssige beføjelser 
forudsætter til enhver tid tilslutning fra Komplementaren.” 
til følgende: 
”Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om Selskabets opløsning eller fusion med andet 
selskab kræves kvalificeret flertal, hvilket indebærer, at Komplementaren og mindst 75% af den på 
generalforsamlingen repræsenterede kapital, herunder repræsenteret ved fremmøde eller ved fuldmagt, 
stemmer for beslutningen. Vedtægtsændringer som berører Komplementarens økonomiske eller 
forvaltningsmæssige beføjelser forudsætter til enhver tid tilslutning fra Komplementaren.” 
 
Ændringen af pkt. 7.5 er begrundet i et ønske om at smidiggøre beslutningsprocessen ved vedtægtsændringer. 
 

2. Der indsættes følgende som nyt pkt. 11:   
 ” 11.     Værdiansættelse og opgørelse af indre værdi 

11.1   Værdien af Selskabets egenkapital (aktiver med fradrag af forpligtelser) værdiansættes (indregnes 
og måles) i henhold til kapitel 6 i FAIF-loven, bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets 
register over vurderingseksperter og forordning nr. 231/2013/EU. 

11.2   Selskabets kapitalandele i andre kapitalselskaber indgår i beregningen af Selskabets indre værdi 
ved indregning af en forholdsmæssig andel af de pågældende kapitalselskabers indre værdier. 

11.3  Værdiansættelse af aktiver i Selskabet (og datterselskaber) sker i henhold til almindelige 
regnskabsprincipper, således at værdiansættelsen i videst muligt omgang afspejler den faktiske 
værdi af aktiverne. Investeringsejendomme i Selskabet værdiansættes ligeledes i forhold til 
almindelige principper, hvilket primært vil sige dagsværdi baseret på en kapitalisering af 
ejendommens driftsresultat, hvor kapitaliseringsfaktoren vil være den på det pågældende 
tidspunkt, det pågældende marked og for ejendomme i den pågældende stand, gældende 
kapitaliseringsfaktor. Selskabet indhenter ejendomsvurdering eller markedsvurdering af 
afkastkrav fra ekstern uafhængig ejendomsmægler/valuar. 

11.4   Værdiansættelse af forpligtelser sker i henhold til almindelige regnskabsprincipper for alternative 
investeringsfonde.   

11.5  Den indre værdi for en af Selskabets kapitalandele beregnes ved at dividere egenkapitalens værdi 
på opgørelsestidspunktet jf. pkt. 11.2 med antal tegnede kapitalandele i Selskabet. Beregningen 
foretages minimum en gang årligt. 

11.6  Investorer kan få adgang til oplysninger om værdiansættelsen og den indre værdi pr. andel ved 
skriftlig henvendelse til Forvalter.” 

 
Tilføjelse af pkt. 11 i vedtægterne er begrundet i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde §29, 
hvorefter principperne for værdiansættelse og beregning af indre værdi skal fremgå af vedtægterne. 
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3. Som følge af ovenstående foretages konsekvensrettelser i de efterfølgende punkter således, at det nuværende 
pkt. 11 bliver til pkt. 12, det nuværende pkt. 12 bliver til pkt. 13, det nuværende pkt. 13 bliver til pkt. 14 og det 
nuværende pkt. 14 bliver til pkt. 15. 

4. I det nye pkt. 14.2 ændres teksten ”jf. pkt. 13.1” til ”jf. pkt. 14.1”. 
Ændringen er begrundet i en konsekvensrettelse som følge af indsættelsen af det nye pkt. 11. 

Ejendomsfondens vedtægter med ændringer er vedlagt som bilag 4.a. 
Det foreslås, at ejendomsfondens forvalter (Formuepleje A/S) og bestyrelse bemyndiges til at foretage de nævnte 
vedtægtsændringer samt foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Finanstilsynet eller andre offentlige 
myndigheder måtte kræve som betingelse for at godkendelse eller registrering kan finde sted. 

Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a) I Formuepleje Ejendomme 2 P/S, vælges medlemmer af bestyrelsen på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg 
kan finde sted. Carsten With Thygesen, Lars Sylvest og Børge Obel er alle på valg. Børge Obel ønsker ikke genvalg. Carsten 
With Thygesen og Lars Sylvest er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at begge medlemmer genvælges.  
Endvidere indstiller bestyrelsen, at Michael Vinther vælges til bestyrelsen.  
CV for Michael Vinther er vedlagt som bilag 5.a.  
 

Ad 6: Valg af revision 

a) I Formuepleje Ejendomme 2 P/S, foreslår bestyrelsen genvalg af nuværende revisor. Det indstilles til generalforsamlingen at 
godkende genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Frederiksberg, CVR-nr.: 30700228, som 
ejendomsfondens revisor. 

 

Ad 7: Eventuelt 

 


