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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Formuepleje Ejendomme 2 P/S (under frivillig likvidation) afholder ekstraordinær generalforsamling. 

Tid: den 24. november 2022, kl. 17.00 
Sted: Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C. 
 
 
Alle kapitalejere i selskabet indbydes til at deltage i generalforsamlingen. 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af likvidationsregnskab 

 
2. Vedtagelse af endelig likvidation 

 
3. Eventuelt 

 
Uddybning af dagsordenens punkt 1 og 2 fremgår nedenfor. 

Likvidationsregnskabet vil ligge til forevisning for investorerne på selskabets kontor fra den 9. november 2022. 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 e-mail til sekretariat@formuepleje.dk senest den 21. november 2022. Ved tilmelding skal oplyses navn på 
investor, adresse og e-mail. Der er ikke tilmeldingspligt, men af hensyn til bestilling af forplejning opfordres du til at tilmelde dig, 
hvis du ønsker at deltage. 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give fuldmagt til likvidator eller en navngivet person, som 
kan repræsentere dig på generalforsamlingen. Fuldmagt kan afgives ved at udfylde og returnere vedlagte fuldmagtsblanket til 
sekretariat@formuepleje.dk eller til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C med almindelig post. Fuldmagten skal 
være Formuepleje A/S i hænde senest 21. november 2022. Fuldmagt kan også afgives ved at udfylde og underskrive fuldmagten 
elektronisk senest den 21. november 2022 ved brug af dette link: Fuldmagtsblanket 

Hvis kapitalejerne har spørgsmål, de ønsker stillet på generalforsamlingen, opfordres de til så vidt muligt at indsende dem på 
forhånd. Spørgsmål kan sendes på e-mail til sekretariat@formuepleje.dk 

Med venlig hilsen 

Likvidator for 
Formuepleje Ejendomme 2 P/S (under frivillig likvidation) 
Advokat, Thue Hagenau 
 
 
Ad 1: Godkendelse af likvidationsregnskab 
 
Likvidator foreslår, at likvidationsregnskabet godkendes. Likvidationsregnskab er vedlagt som bilag 1.a. 
 
Ad 2: Vedtagelse af endelig likvidation 
 
Likvidator foreslår, at likvidationen vedtages endeligt. 
 
Yderligere oplysninger: 

For nærmere information om, hvordan Formuepleje indsamler og behandler persondata i forbindelse med generalforsamlingen, 
henvises til ”Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamling i 
Formueplejes Foreninger/Fonde”, der er tilgængelig på Formueplejes hjemmeside: 
https://formuepleje.dk/privatlivspolitik/afholdelse-af-generalforsamling/ 
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