Bilag 10

Vedt�gter
for
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Navn og hjemsted

§1

Foreningens navn er lnvesteringsforeningen Nykredit Invest.
Stk. 2

Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen Nylnvest (]n
vesterlngsforeningen Nykredit Invest).

Stk. 3

Foreningens hjemsted er K0benhavns Kornrnune.

FormAI

§2

Foreningens form�I er efter vedt.egternes besternmelse herom at modtage rnidler fra offentlighe
den, som masterinstitut enten at modtage midler fra offentligheden og have et feederinstitut blandt
sine investorer eller som masterinstitut at have rnlndst to feederinstitutter som lnvestorer, og an
bringe midlerne under iagttagelse af et princip orn risikospredning i instrumenter i overensstem
melse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og p� forlangende af en investor at
indl0se investorens andel af forrnuen med midler, der hidr0rer fra denne, jf. § 12.

Investorer

§3

Investor i foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue jf. § 9 (herefter
"andele").

H;eftelse

§4

Foreningens investorer haefter alene med det for deres andele indbetalte bel0b og har derudover
lngen hreftelse for forenlngens forpllgtelser.
Stk. 2

Foreningens afdelinger, jf. § 6, h.efter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hrefter dog
ogs� for sin andel af de frelles omkostninger. Er der forgaeves foretaget retsforf0lgning,
eller er det p� anden m�de godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser
efter 2. pkt., hrefter de 0vrige afdelinger solidarisk for afdellngens andel af de frelles om
kostninger.

Stk. 3

Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningssel
skab hrefter lkke for foreningens forpligtelser.
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Midlernes anbringelse

§5

Bestyrelsen fastsretter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi for hver afdeling
inden for de i § 6 fastsatte rammer.
Stk. 2

Investeringerne foretages i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger og andelsklasser

§6

Foreningen er opdelt i f!i>lgende afdelinger:
Stk. 1

Korte obligationer

Afdellngen investerer i obligationer udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen investe
rer saledes, at renterisikoen, udtrykt som den korrigerede varighed af afdelingens samlede
portef!lllje, ikke overstiger 3. Afdelingen investerer h111jst 50% af sine midler i erhvervsob
Jigationer og kan ikke investere i praemieobligationer og konvertible obligationer.
Afdellngen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold tll bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov orn investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere indtil 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er optaget
til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og greldsbreve udstedt
eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig
karakter, som angivet I bilag 1.
Afdelingen kan anvende afledte finansielfe instrumenter pa drekket eller ikke-drekket basis
samt foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl111snlng, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende.
Stk. 2

Korte obligationer Akk,

Afdelingen investerer i obligationer udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen investe
rer saledes, at renterisikoen, udtrykt som den korrigerede varighed af afdelingens samlede
portef121lje, ikke overstiger 3. Afdelingen investerer hajst 50% af sine midler I erhvervsob
ligatloner og kan ikke investere I prremieobligationer og konvertlble obllgationer. Afdelin
gen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom
i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i
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andele i andre danske UCITS og udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf
i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan lnden for sit investeringsomrade investere indtil 10% af sin formue i andre
vaerdipapirer eller pengemarkedslnstrumenter herunder vaerdipaplrer, der ikke er optaget
til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og gaeldsbreve udstedt
eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en International institution af offentltg
karakter, som angivet i bilag 1.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle lnstrumenter pa daekket eller ikke-daakket basis
samt foretage udlan af vaerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl11:1sning, jf. § 13.
Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er bevisudstedende.
Stk. 3

Lange obllgatloner

Afdelingen investerer i lange obligationer udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen
investerer h0jst 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan lkke lnvestere i prremie
obligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et
kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investerlngsforenlnger m.v.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere indtil 10% af sin formue i andre
vaerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder v.::erdipapirer, der ikke er optaget
tll handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og greldsbreve udstedt
eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig
karakter, som angivet i bilag 1.
Afdelingen kan anvende afledte finanslelle instrumenter pa drekket eller ikke-dcekket basis
samt foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indhasning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende.
Stk. 4

Lange obligationer Akk,

Afdelingen investerer i lange obligationer udstedt i danske kroner eller euro. Afdelingen
investerer h(lljst 50% af sine midler I erhvervsobligationer og kan ikke investere i prremie
obligationer og konvertible obligationer.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
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Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
fandske investeringsinstitutter efler afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomd�de investere indtil 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er optaget
til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer og greldsbreve udstedt
eller garanteret af en stat, offentlig myndighed eller en international institution af offentlig
karakter, som angivet i bilag 1.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa drekket efler ikke-drekket basis
samt foretage udian af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og lndhz1sning, jf. § 13.
Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er bevisudstedende.
Stk. 5

Danske aktier

Afdelingen investerer i aktier, som har faet adgang til eller er optaget til handel pa Nasdaq
Copenhagen A/5 samt i aktier, som handles pa et andet reguleret marked i Danmark, der
er regelmcessigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdelingen kan inden for sit investerlngsomrade investere op til 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er optaget
tll handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan lnvestere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdellnger heraf I henhold til bestemmelserne herom I
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens §
21, stk. 2 og 3.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter p/i\ dcekket basis samt foretage
udlan af vaerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdellngen er bevisudstedende.
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Stk. 6

Danske aktier Akk.

Afdelingen investerer i aktier, som har faet adgang til eller er optaget til handel pa Nasdaq
Copenhagen A/S samt i aktier, som handles pa et andet reguleret marked i Danmark, der
er regelmressigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue i an
d re vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er op
taget til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele I and re danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom I
lov om investeringsforenlnger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa drekket eller lkke-drekket basis
samt foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indlll)sning, jf. § 13.
Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er bevlsudstedende.
Stk. 7

Globale Aktier Basis

Afdelingen investerer globalt i primrert aktier, som har faet adgang til eller er optaget til
handel pa regulerede markeder, eller som handles pa andre markeder, som er regefmres�
sigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Afdelingen kan endvidere investere i depotbe
viser (fx ADRs og GDRs), som har faet adgang til eller er optaget til handel pa et reguleret
marked, eller som handles pa et andet marked, der er regelmressigt arbejdende, aner
kendt og offentligt.
Afdelingen kan endvidere investere i ovennrevnte finansielle instrumenter optaget til han
del pa de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finans
tllsynets retnlngslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrurnenter herunder vcerdipapirer, der ikke er optaget
til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom 1 lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktleavancebeskatningslovens §
21, stk. 2 og 3.
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa daekket basis samt foretage
udlan af vaerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indleisning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevlsudstedende.
Stk. 8

Globale Aktier SRI

Afdelingen investerer sine midler i danske og udenlandske aktier samt depotbeviser (fx
ADRs og GDRs), som har f�et adgang til eller er optaget til handet pa regulerede markeder,
eller som handles pa andre markeder, der er regetmresslgt arbejdende, anerkendte og
offentlige. Disse markeder skal vaere beliggende i stater, der er medlem af Den Europaeiske
Union, eller i lande som Unionen har indgaet aftale med, medlem af Federation of European
Securities Exchanges {FESE), medlem af World Federation of Exchanges, eller godkendt af
Finanstilsynet.
Afdelingen kan endvidere investere i ovennrevnte finansielle instrumenter optaget til han
del pa de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at teve op til Finans
tilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen ma ikke ptacere sine midler i virksomheder, der har mere end 5% af sine ind
tregter fra produktlon eller distribution af alkohol, tobak, vaben, pornografi eller hasardspil,
samt i virksomheder, som krc:enker international ret defineret som konventioner tiltradt og
ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklaration af menneske
rettigheder, OECD Guidelines for multinationale virksomheder, ILO's konventioner for ar
bejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for baeredygtig virksomhedsad
frerd.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue I andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er optaget
til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i and re danske UCITS og uden
landske investeringsinstltutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa d<Ekket basis samt foretage
udfan af VcErdipapirer.
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens §
21, stk. 2 og 3.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende.
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Stk. 9

Baeredygtige Aktier

Afdelingen lnvesterer globalt i selskaber, der anses for at tage bceredygtighedshensyn
(ESG) med i forretningsrnodellen, og som ikke krcenker FN's deklaration af menneskeret
tlgheder eller andre internationalt anerkendte konventioner.
Afdelingen ma ikke placere sine midler i f0fgende typer virksomheder:
•
•

•
•

Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtcegter fra produktion efler distribution
af enten afkohol, tobak, vaben, pornografi eller hasardspil.
Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtcegter fra produktion, distribution,
levering af udstyr til eller servicering af produktion af fossile brcendsler (termisk kul,
olie og gas).
Virksornheder, der har mere end 50% af sine indtregter fra produktion af energi (el
efler varme) fra terrnisk kul.
Virksomheder, som krrenker internationale ret defineret som konventioner tiltr�dt og
ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklaration af rnenne
skerettigheder, OECD Guidelines for multinationale virksomheder, ILO's konventioner
for arbejdstagerrettlgheder og Global Compacts 10 principper for breredygtig virksom
hedsadfcerd.

Afdelingen investerer primrert i aktier og depotbeviser (fx ADRs og GDRs), der har faet
adgang til eller er optaget til handel pa et reguleret marked, efler som handles pa et and et
marked, der er regelmressigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdelingen kan endvidere investere i ovenncevnte finansielle instrumenter optaget til han
del pa de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrefsen vurderes at leve op til Finans
tilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan lnden for sit investeringsomd�de investere op til 10% af sin forrnue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vcerdipapirer, der ikke er optaget
til handef.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om lnvesteringsforenlnger m.v.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger rn.v.
Afdelingen opfylder de anglvne ramrner for investering i aktieavancebeskatningslovens §
21, stk. 2 og 3.
Afdelingen kan anvende afledte finansiefle instrurnenter pS drekket basis sarnt foretage
udllln af vrerdipaplrer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdefingen er bevisudstedende.
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Stk. 10 Globale Fokusaktier
Afdelingen lnvesterer globalt I aktier, som har faet adgang til eller er optaget til handel pa
regulerede markeder. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og
GDRs), som har faet adgang til ell er er optaget tll handel pa et reguleret marked, eller som
handles pa et andet marked, der er regelmressigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdelingen kan endvidere investere i ovenmevnte finansielle instrumenter optaget tll han
del pa de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finans
tilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der lkke er optaget
til handel.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredltinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske lnvesteringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens §
21, stk. 2 og 3.
Afdelingen kan anvende afledte f1nansielle instrumenter pa drekket basis samt foretage
udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende.
Stk. 11 Taktisk Allokering
Afdelingen kan lnvestere sine midler i aktier, statsobligationer, realkreditobligationer, ex
change traded funds (ETF'er) godkendt i medf0r af UCITS-direktivet, samt I andele i danske
UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmel
serne herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs), som har faet adgang
til eller er optaget til handel pa et reguleret marked, eller som handles pa et andet marked,
der er regelmressigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdellngen vii investere i finansielle instrumenter, der har faet adgang til eller er optaget
til handel pa et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller
medlem af Federation of European Securities Exchanges {FESE), eller vaere handlet pa et
andet reguleret marked I Den Europreiske Union, der er regelmressigt arbejdende, aner
kendt og offentligt. Afdelingen kan endvidere investere i andele i udenlandske investe
ringsinstitutter eller afdelinger heraf samt i andele i danske UCITS eller afdelinger heraf,
der lkke er optaget til handel pa et reguleret marked.
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Afdelingen kan endvidere investere i ovennrevnte finansielle instrumenter optaget til han
del pa de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Flnans
tilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen I andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa drekket eller ikke-drekket basis
og foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl11,1sning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
Stk. 12 Europaeiske Virksomhedsobligationer SRI
Afdelingen placerer sine midler i erhvervsobligationer, men kan derudover investere i
statsobligationer, realkreditobligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende
gaeldsi nstrumenter.
Afdelingen investerer primcert i obligationer udstedt af europceiske emittenter eller udstedt
i europceiske valuta, men kan sekundcert investere i andre udstedelser.
Afdelingen investerer primrert i vrerdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en kre
dltvurdering pa BBB- eller bedre hos Standard & Poor's og/eller Baa3 eller bedre hos
Moody's, BBB- eller bedre hos Fitch eller tilsvarende hos et andet almindeligt anerkendt
kreditvurderingsbureau, men kan derudover investere maksimalt 25% i vaerdipapirer og
pengemarkedsinstrumenter med en lavere kreditvurdering. I de tilfrelde, hvor der er of
fentliggjort to eller flere ratings fra kreditvurderingsbureauer for en specifik udstedelse,
anvendes h0jeste rating.
De finansielle instrumenter skal have faet adgang til eller vrere optaget til handel pa et
reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Fede
ration of European Securities Exchanges (FESE), eller vrere handlet pa et and et reguleret
marked i Den Europreiske Union, der er regelrncessigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Endvidere kan de mevnte finansielle instrumenter handles pa det amerikanske OTC - Fixed
Income marked, reguleret af FJNRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule
144A-udstedelser, hvortil er knyttet en ornbytningsret til papirer, der inden for 1 ar regi
streres hos Securities and Exchange Commission (SEC) I henhold tll Securities Act af 1933,
og som omsrettes pa det amerikanske OTC - Fixed Income marked.
Afdelingen kan endvidere investere i ovennrevnte finansielle instrumenter optaget til han
del pa de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finans
tilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
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Investeringer pa det amerikanske OTC - Fixed Income marked vii primrert blive foretaget
i udstedelser med en st0rrelse pa USO 25 mio. eller derover. Afdelingen kan foretage
investeringer i savel likvide som mindre likvide vcerdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed
Income marked.
Investeringer i finansielle lnstrumenter, der ikke er optaget til handel pa ovenmevnte mar
keder, ma sammen med investeringer i instrumenter, der ikke er optaget til handel pa et
reguleret marked, maksimalt udgfl!re 10% af afdelingens formue.
Afdelingen ma ikke placere sine midler i virksomheder, der har mere end 5% af sine ind
treger fra produktion eller distribution af alkohol, tobak, vaben, pornografi eller hasardspil,
samt i virksomheder, som krrenker international ret defineret som konventioner tiltradt og
ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN's deklaration af menneske
rettigheder, OECD Guidelines for multinationale virksomheder, ILO's konventioner for ar
bejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for breredygtig virksomhedsad
frerd.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut I henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle lnstrumenter pa drekket eller ikke-drekket basis
samt foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.
Stk. 13 Danske Obligationer Basis
Afdellngen investerer sine midler i obligationer udstedt i DKK, som har faet adgang tll eller
er optaget til handel pa regulerede markeder omfattet af MiFID direktivet, eller som hand
les pa et andet reguleret marked, som er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og offent
ligt, jf. lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen ma alene placere sine midler i obligationer omfattet af § 157 b, stk. 3 i lov om
finansiel virksomhed. Afdelingen ma saledes udelukkende investere I f0lgende obligatio
ner:
•

obligationer, der er udstedt af et land eller en international Institution af offentlig ka
rakter, som et eller flere lande i Den Europreiske Union eller lande, som Unionen har
indgaet aftale med pa det finanslelle omr�de, deltager I, og som er godkendt af Fi
nanstilsynet, kasse- og skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S,
realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende realkreditob
ligationer udstedt af kreditinstitutter, som er godkendt af et land inden for Den Euro
preiske Union eller et land, som Unionen har indgaet aftale med pll det flnansielle
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•

omrade, nar en kompetent myndighed har meddelt obligationsudstedelserne og ud
stederne til Kommissionen, og
srerligt drekkede realkreditobligationer (SORO) og saerligt drekkede obligationer (SOO)
udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Oanmarks Skibskredit A/S
eller tilsvarende srerligt drekkende obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter,
som er godkendt af et land indenfor Den Europaeiske Union eller et land, sorn Unionen
har indgaet aftale med pa det finansielle omrade, nar en kompetent myndighed har
meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommlssionen.

Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i vrerdipapirer, udstedt eller garan
teret af en stat eller en international institution af offentlig karakter, jf. § 147, stk. 1, nr.
4 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen ma ikke investere i erhvervsobligationer, praemleobllgationer eller konvertlble
obligationer.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa daekket eller ikke-daekket basis
og foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen investerer saledes, at renterisikoen udtrykt som den korrigerede varighed af
afdelingens samlede portef0lje vii vrere mellem 3 og 5.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende.
Stk. 14 Kreditobligationer
Afdelingen vii placere sine mldler i erhvervsobligationer, statsobligationer, realkreditobli
gationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende greldsinstrumenter.
Afdelingen kan investere i ovennrevnte finansielle instrumenter uden begrrensnlnger med
hensyn til kreditvurdering.
Instrumenterne skal have faet adgang til eller vrere optaget til handel pa et reguleret
marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of
European Securities Exchanges (FESE), eller vcere hand let p� et andet reguleret marked i
Den Europrelske Union, der er regelmressigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvi
dere kan instrumenterne handles pa det amerikanske OTC - Fixed Income marked, regu
leret af FINRA. Afdellngen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, hvor
til er knyttet en ombytnlngsret tll papirer, der inden for 1 �r registreres hos Securities and
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Exchange Commission {SEC) i henhold til Securities Act af 1933, og som omscettes
amerikanske OTC - Fixed Income marked.

pa det

Investeringer pa det amerikanske OTC - Fixed Income marked vii primcert blive foretaget
i udstedelser med en st0rrelse pa USO 25 mio. eller derover. Afdelingen kan foretage
investeringer i savel likvide som mindre likvide vcerdlpapirer i det amerikanske OTC - Fixed
Income marked.
Afdelingen kan endvidere lnvestere i ovenncevnte instrumenter optaget til handel pa de i
bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets
retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan inden for sit rnvesteringsomrade investere op til 10% af sin formue i vcer
dipapirer, der ikke er optaget til handel pa et reguleret marked eller et andet marked, der
er regelmcessigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdellngen kan endvldere lndskyde midler f et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og uden
landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhofd til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa dcekket eller ikke-dcekket basis
samt foretage udlan af vcerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl0sning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.
Stk. 15 Kreditobligationer Akk,
Afdelingen vii placere sine midler i erhvervsobligationer, statsobligationer, realkreditobli
gationer, pengemarkeds!nstrumenter og andre lignende ga:!ldsinstrumenter.
Afdelingen kan investere i ovenncevnte finansielle instrumenter uden begrrensninger med
hensyn til kreditvurdering.
lnstrumenterne skal have faet adgang til eller vrere optaget til handel pa et reguleret
marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of
European Securities Exchanges (FESE), eller vcere handlet pa et andet reguleret marked i
Den Europceiske Union, der er regelmcessigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvi
dere kan !nstrumenterne handles pa det amerikanske OTC - Fixed Income marked, regu
leret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, hvor
til er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 ar registreres hos Securities and
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Exchange Commission (SEC) i henhold til Securities Act af 1933, og som omscettes pa det
amerikanske OTC - Fixed Income marked.
Investeringer pa det amerikanske OTC - Fixed Income marked vii primcert blive foretaget
i udstedelser med en st11Jrrelse pa USD 25 mio. eller derover. Afdelingen kan foretage
investeringer i savel likvide som mindre likvide vcerdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed
Income marked.
Afdelingen kan endvidere investere i ovennrevnte instrumenter optaget til handel pa de i
bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstllsynets
retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue i vrer
dipapirer, der ikke er optaget til handel pa et reguleret marked eller et andet marked, der
er regelmcessigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen I andele i andre danske UCITS og uden
Jandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemrnelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa dcekket eller ikke-drekket basis
samt foretage udlan af vcerdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl11Jsnlng, jf. § 13.
Afdellngen er bevisudstedende og akkumulerende.
Stk. 16 Aktieallokering KL
Afdelingen investerer prlmc:ert i aktier og depotbeviser (fx ADRs og GDRs), der har faet
adgang til eller er optaget til handel pa et reguleret marked, eller som handles pa et andet
marked, der er regelmcessigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Safremt markedet be
finder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europceiske Union, eller som ikke har indgaet
aftale med Unionen pa det finansielle omrade, skal markedet vcere godkendt af Finanstil
synet eller af bestyrelsen og anf'1Jrt i bilag 2 til vedtregterne.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er optaget
tit handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan investere op til 100% af sin formue i andele i andre danske UCITS og
udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
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Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredltinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i Jov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter p� drekket eller ikke-dcekket basis
samt foretage udlan af vrerdipapirer.
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investerlng i aktieavancebeskatningslovens §
21, stk. 2 og 3.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indl11Jsning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdellngen er bevlsudstedende.
Stk. 17 Aktieallokering Akk. KL
Afdelingen investerer primaert i aktier og depotbeviser (fx ADRs og GDRs}, der har faet
adgang til eller er optaget til handel p� et reguleret marked, eller som handles pa et andet
marked, der er regelmressigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Safremt markedet be
finder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europceiske Union, eller som ikke har indgaet
aftale med Unionen pa det finansielle omrade, skal markedet vrere godkendt af Finanstil
synet eller af bestyrelsen og anf121rt I bilag 2 til vedtcegterne.
Afdelingen kan inden for sit investeringsomrade investere op til 10% af sin formue i andre
vrerdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vrerdipapirer, der ikke er optaget
til handel pa et reguleret marked.
Afdelingen kan investere op til 100% af sin formue i andele i andre danske UCITS og
udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler I et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter pa da:kket eller ikke-da:lkket basis
samt foretage udlan af Va:lrdipapirer.
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens §
19.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og lndl!i!sning, jf. § 13.
Afdelingen er akkumulerende. Afdelingen er bevisudstedende.
§7

En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan vrere knyttet klassespecifikke aktiver.
Stk. 2

En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue eller eventuelle
klassespeclfikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, her
under en de! af afkastet af den fcelles portef0lje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.

Stk. 3

En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20,
stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere p!I f9'1gende karakteristika:
1.

Denominering i valuta.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Stk. 4

De typer af investorer andelsklasserne markedsf0res overfor.
L0bende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i bekendtg0relsen om andels
klasser i danske UCITS.
Emisslonstillreg og lndl0snlngsfradrag, der overholder reglerne i § 5 I bekendtg0relse om andelsklasser I danske UCITS og reglerne i bekendtg0relse om beregning
af emissions- og indl0sningspriser ved tegning og indl0sning af andele i investe
ringsforeninger m.v.
Prisberegningsmetode, jf. bekendtg0relse om beregning af emissions- og indl0s
nlngspriser ved tegntng og tndl0sning af andele i danske UCITS m.v.
Klassespecifikke aktiver, der alene kan vrere afledte finansielle instrumenter samt
en kontantbeholdning til brug for klassens l0bende likviditetsbehov.
Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).
Minimumsinvestering.
Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anf0rte, hvis foreningen kan godtg11Jre, at in
vestorer i en andelsklasse ikke tilgodeses p� bekostning af investorer i en anden
andelsklasse.

Foreningen skal p� sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. § 7 i
andelsklassebekendtg0relsen.

LAn

§8

Hverken foreningen eller en enkelt afdeling m� optage l�n
Stk. 2

Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lgn for sine afdelinger i henhold
til lovens bestemmelser herom.

Andele i foreningen

§9

Andelene er registreret i en vcerdipaplrcentral og udstedes gennem denne med en p�lydende vrerdi
p� 100 kr. eller multipla heraf, medmindre andet er anf0rt for den enkelte afdeling i § 6.
Stk. 2

Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en vcerdipapircentral.

Stk. 3

Vrerdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorens andel af for�
eningens formue.

Stk. 4

Foreningsandelene skal lyde p� navn og noteres i foreningens register over investorer.

Stk. 5

Andelene er frit omsrettelige og negotiable.

Stk. 6

lngen andele har scerlige rettigheder.

Stk. 7

Ingen investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indl0se.

Veerdianscettelse og fastseettelse af den indre vcerdi

§ 10

Foreningens formue vcerdianscettes i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt
Finanstilsynets til enhver tid gceldende bekendtg0relse om finansielle rapporter for danske UCITS.
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Stk. 2

Den indre vcerdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens vcerdi pa op
g0relsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele.

Stk. 3

Den indre vcerdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den pa opg0relses
tidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af faellesportefrzlljen,
sorn andelsklassen oppebcerer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver
og ornkostninger, der pahviler andelsklassen, rned antal tegnede andele I andelsklassen.

Emission og indl�sning

§ 11

Bestyrelsen trceffer beslutning orn emission af andele. Generalforsamlingen trreffer dog beslutning
om emission af fondsandele. Andele I foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emis
slonsprisen, bortset fra tegning af fondsandele.
Stk. 2

§ 12

Bestyrelsen skal, f!llr den trceffer beslutning om emission, vurdere, om emissionen vii vrere
forsvarllg og forenelig med en afdelings formueforhold, investeringsstrategi og investe
ringsmuligheder samt investorernes interesse. Bestyrelsen kan pa et sadant grundlag be
slutte, at en emission ikke skal foretages, eller at en emission skal begrcenses til et antal
andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutnlng ma ikke vaere baret af usaglige hen
syn eller medf0re forskelsbehandling af ligestlllede potentielle investorer, der 0nsker at
tegne andele i foreningen.

Pa en investors forlangende skal foreningen indl0se investorens andel af en afdelings formue.
Stk. 2

Foreningen kan udsrette indlf21sningen,
nar foreningen ikke kan fastscette den indre vrerdi pa grund af forholdene pa mar
kedet,
nar foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne f0rst fastscetter ind
l0sningsprisen, nar foreningen har realiseret de til lndl11Jsningen af andelene nl!ldven
dige aktiver eller
hvls et masterinstitut, som foreningens afdelinger investerer i som feeder, pa eget
initiativ eller efter Finanstilsynets eller en anden kornpetent myndigheds pabud har
udsat sin indl0snlng af andele.

Stk. 3

Finanstilsynet kan krceve, at foreningen udscetter lndhasnlng af andele.

Metoder til beregning af emissions- og indl1i1sningspriser
§ 13

Dobbeltprismetode
Emissionsprisen fastsaettes efter dobbeltprismetoden til den indre vcerdi, jf. § 10, opgjort p� emis
sionstidspunktet, med tillceg af et bel0b til drekning af udgifter ved kQlb af finansielle instrumenter
og til n0dvendige omkostnlnger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering
samt provlsion til formidlere og garanter af emissionen.
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Stk. 2

§ 13 a

lndl0sningsprisen fastsrettes efter dobbeltprismetoden til den indre vrerdi, jf. § 10, opgjort
pa indl//Jsningstidspunktet, med fradrag af et bel0b til drekning af udgifter ved salg af fi
nansielle instrumenter og til n!2ldvendige omkostninger ved indh21sningen.

Enkeftprismetode

Foreningen fastsretter et eller flere tidspunkter for opg0relse af vrerdien, jf. § 10, af andele i en
afdeling eller andelsklasse. Til afregning efter enkeltprismetoden af anmodninger om emission og
indl0sning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsrette emissionsprisen og
indl0snlngsprisen til indre vrerdi, jf. § 10, pa det f!2lrstkommende opg!2lrelsestidspunkt.
§ 13 b

Modificeret enkeltprismetode

Foreningen fastsretter et eller flere tidspunkter for opg0relse af vrerdien af andele i en afdeling eller
andelsklasse. Til afregning efter den modificerede enkeltprlsmetode af anmodninger om emission
og indl0sning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsrette emissionsprisen
og lndl0sningsprisen tll lndre vrerdl, jf. § 10, pa det f0rstkommende opg0relsestidspunkt.
Stk. 2

Overstiger periodens nettoemissioner et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal forenin
gen justere den indre vrerdi beregnet efter § 10, ved at tillregge et gebyr til drekning af
handelsomkostninger til emlssionsprisen. Overstiger periodens nettoindl0sninger e t af be
styrelsen fastsat antal andele, skal foreningen justere den indre vrerdi beregnet efter §
10, ved at fratrrekke et gebyr til drekning af handelsomkostninger fra indl!21sningsprisen.
Foreningens bestyrelse fastlregger st0rrelsen af gebyret ved emission og indl0sning.

Generalforsamllng

§ 14

Generalforsamlingen er foreningens h0jeste myndighed.
Stk. 2

Generalforsamling afholdes i K12!benhavn.

Stk. 3

Ordinrer generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af april maned.

Stk. 4

Ekstraordlnrer generalforsamling afholdes, nar lnvestorer, der tilsammen ejer mlndst 5%
af det samlede palydende af andele I foreningen/i en afdeling/i en andelsklasse, eller n�r
mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet herom. Bestyrelsens
indkaldelse skal finde sted senest 4 uger efter begreringens fremscettelse.

Stk. 5

Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtg0res med mindst 2 ugers og maksi
malt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har fremsat begrering
herom, og ved indrykning p� foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter besty
relsens sk111n.

Stk. 6

I indkaldelsen skal foreningen angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden,
som angiver, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Safremt generalfor
samlingen skal behandle forslag til vedtregtsrendringer, skal forslagets vresentligste ind
hold fremga af indkaldelsen.
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§ 15

Stk. 7

Dagsorden og de fuldstaendige forslag samt for den ordinaere generalforsamlings vedkorn
rnende tillige arsrapport med tilhr11rende revisionspategning skal senest 2 uger fr11r denne
gr11res tilgaengelig for investorerne.

Stk. 8

Investorer, der vii fremsaette forslag til behandling pa den ordinaere generalforsamling,
skal fremsaette forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i aret for general
forsamlingens afho.ldelse.

Bestyrelsen udpeger en dirigent, sorn leder generalforsamlingen. Dirigenten afg!llr alle spfllrgsrnal
vedrr11rende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og sternrneafgivelsen.
Stk. 2

§ 16

Foreningen fr11rer en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten.
Generalforsamlingsprotokollen eller en bekrreftet udskrift skal vrere tilgaengelig for inve
storerne pa foreningens kontor senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinrere generalforsamling skal ornfatte:
1.
2.
3.
4.
5.

§ 17

Fremlceggelse af arsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det
forl121bne regnskabsar og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerea
lisationer samt godkendelse af bestyrelsesrnedlemmernes honorar
Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
Valg af medlemmer tit bestyrelsen
Valg af revision
Eventuelt

Enhver tilmeldt investor i foreningen har ret til sammen med en evt. radgiver at deltage i general
forsamlingen. Tilrnelding skal ske til foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af for
nr11den dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.
Stk. 2

lnvestorer kan kun ud0ve sternmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsam
lingen er noteret pa vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

Stk. 3

De bef0jelser, som foreningens generalforsamllng udr11ver, tilkomrner en afdelings investo
rer for s� vldt angar godkendelse af afdellngens regnskab, rendring af vedtregternes regler
for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion sarnt andre sp0rgs
mal, som udelukkende vedr0rer afdelingen.

Stk. 4

De bef0jelser, som forenlngens generalforsarnling udi:,ver, tilkommer en andelsklasses in
vestorer for sa vidt angar rendring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklas
sens afvikling og andre sp0rgsmal, der udelukkende vedrr11rer andelsklassen.

Stk. 5

Hver investor har 1 sternme for hver kr. 100 patydende andel i afdelinger/andelsklasser,
der er denomineret I danske kroner. l afdelinger eller andelsklasser, der er denomineret i
anden valuta, beregnes antatlet af stemmer ved at multiplicere den norninelle vaerdi af
investorens antal andele rned den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner pa den
af Danmarks Nationalbank opgjorte liste over valutakurser 1 uge forud for generalforsarn
lingen, og divfdere resultatet med 100. Det saledes fundne stemmetal nedrundes til n.:er
meste hele tal. Hver investor har dog mindst 1 stemme.
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Stk. 6

Enhver investor har ret til at m0de ved fuldmcegtig. Fuldmagten, der skal fremlregges, skal
vrere skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for lcengere tid end 1 ar
og skal gives til en bestemt generalforsamling med en pa forhand kendt dagsorden.

Stk. 7

Der grelder lngen stemmeretsbegrcensning.

Stk. 8

Generalforsamlingen traeffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse
af de i § 18 ncevnte tilfcelde.

Stk. 9

Der ma ikke foretages lyd- og billedoptagelser pa generalforsamlingen.

Stk. 10 Stemmeret kan ikke ud0ves for de andele, som en afdeling ejer i andre afdelinger i for
eningen.
A:ndring af vedtcegter, fusion, spaltning og afvikling m.v.

§ 18

Beslutning om cendring af vedtcegterne og beslutnlng om foreningens afvikling, spaltning eller fusion
af den oph1nende forening er kun gyldig, hvls den tiltrredes af mindst 2/3 savel af de stemmer, der
er afgivet, som af den del af formuen, der er repraesenteret pa generalforsamlingen.
Stk. 2

Beslutning om rendring af vedteegternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en
afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den oph0rende en
hed tilkommer pa generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning herom er kun
gyldig, hvis den tiltrcedes af mindst 2/3 af savel de stemmer, der er afgivet, som af den
del af afdellngens formue, der er reprcesenteret pa generalforsamfingen.

Stk. 3

Beslutning om rendring af vedtregternes regler for en andelsklasses specifikke karakteri
stika og en andelsklasses afvikling tilkommer pa generalforsamlingen investorerne i an
delsklassen. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltraedes af mindst 2/3 af savel de
stemmer, der er afgivet, som af den del af andelsklassens formue, der er reprcesenteret
pa generalforsamlingen.

Bestyrelsen

§ 19

Bestyrelsen, der vrelges af generalforsamllngen, best/fr af mindst 3 og h0jst 5 bestyrelsesmedlem
mer.
Stk. 2

Bestyrelsen vaelger selv sin formand.

Stk. 3

Hvert ar er samtlige bestyrelsesmedlemmer pa valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Ethvert medlem af bestyrelsen afgar senest pa generalforsamlingen efter udl0bet af det
regnskabs3r, hvori vedkommende fylder 70 3r.

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n�r over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Be
slutninger trceffes ved simpel stemmeflerhed. I tilf�lde af stemmelighed er formandens
stemme afg0rende.
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Stk. 6
§ 20

Bestyrelsens medlemmer modtager et arligt honorar, der godkendes af generalforsamlin
gen

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af forenlngens anliggender, herunder inve
sterlngerne til enhver tid.
Stk. 2

Bestyrelsen skal s111rge for, at foreningens virksornhed ud111ves forsvarligt i overensstem
melse med lovgivningen og vedteegterne og skal herunder pase, at bogf111rlngen og for
mueforvaltningen kontrolleres pa tilfredsstillende made.

Stk. 3

Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjer for foreningens vaesentligste aktivitets
omrader, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlregges.

Stk. 4

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sadanne rend ringer i foreningens vedtcegter, som
cendringer i lovgivningen nt21dvendigg111r, eller som Finanstilsynet pabyder. Endvidere er
bestyrelsen bernyndiget til at ajourf111re bilag 1 og 2 til vedtcegterne.

Stk. 5

Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger, samt andelsklas
ser i eksisterende afdelinger, hvor generalforsarnlingen tidligere har truffet bestutning om,
at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bemyndiget til at gennemf111re de ved
tregtsrendringer, som er n111dvendige1 eller som Finanstilsynet foreskriver som betingelse
for godkendelse.

Stk. 6

Bestyrelsen trceffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal indgive ans111gning om opta
gelse til handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser pa et reguleret mar
ked. Det er alene generalforsamlingen, der er bernyndiget til at trreffe beslutnlng om at
afnotere en afdeling eller en andelsklasse fra et reguleret marked.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage forel0big udlodning i foreningens afdelinger, jf.
§ 26, stk. 3.

Stk. 7

Administration

§ 21

Bestyrelsen anscetter en direktion til at varetage den daglige ledelse. Direktionen skal udf0re sit
hverv I overensstemmelse rned bestyrelsens retningsfinjer og anvisninger.
Stk. 2

Bestyrelsen kan i stedet delegere den daglige ledelse af foreningen tll et lnvesteringsfor
valtningsselskab, saledes at de opgaver, der pahviler foreningens direkt0r, udf�res af in
vesterlngsforvaltntngsselskabets dlrektion. Flnanstilsynet skal godkende foreningens dele
gation af den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 3

Bestyrelsen kan trcekke delegationen efter stk. 2 tilbage og delegere den daglige ledelse
af foreningen til et nyt investeringsforvaltningsselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vii
vrere til gavn for foreningen. Finanstilsynet skal godkende forenlngens delegation af den
daglige ledelse til et nyt investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 4

Foreningens aktiviteter skal ved udskiftning af investeringsforvaltningsselskabet efter stk.
3 overdrages dlrekte fra det forhenvaarende lnvesteringsforvaltningsselskab tll foreningens
nye investeringsforvaltningssefskab.
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Tegningsregler

§ 22

Foreningen tegnes af:
1.

to bestyrelsesmedlemmer i forening eller

2.

et bestyrelsesmedlem i forenlng med et medlem af direktionen i foreningens inve
steringsforvaltnlngsselskab.

Stk. 2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3

Bestyrelsen traeffer beslutning om, hvem der ud0ver stemmeretten pa foreningens finan
sielle instrumenter.

Admlnistratlonsomkostninger

§ 23

Hver af foreningens afdelinger og andelsklasser afholder sine egne omkostninger.
Stk. 2

Faellesomkostnlngerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsar deles mellem afde1in
gerne/andelsklasserne under hensyntagen til bade deres investerings- og administrations
mressige ressourceforbrug i l0bet af perioden og til deres formue primo perioden, jf. dog
stk. 3.

Stk. 3

Safremt en afdeling eller andelsklasse ikke har eksisteret i hele regnskabsaret, brerer den
en forholdsmaessig andel af frellesomkostningerne.

Stk. 4

Ved frellesomkostninger forstas de omkostnlnger, som ikke kan henfrares til de enkelte
afdelinger henholdsvls andelsklasse.

Stk. 5

De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, admini
stration, it, revision, tilsyn, markedsf0ring, formidling og depotselskabet ma for hver af
deling eller andelsklasse ikke overstige 2,5% af den gennemsnltllge formuevrerdi af hver
afdeling eller andelsklassen lnden for regnskabsaret, medmindre andet er anf0rt for den
enkelte afdeling i § 6.

Depotselskab

§ 24

Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen
vrelger depotselskab. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.
Stk. 2

Bestyrelsen trreffer beslutning om rendring af valg af depotselskab, hvis bestyrelsen finder,
at det vii vcere til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i sa tilfrelde overdrages
direkte fra det forhenvaerende depotselskab til det nye depotselskab.

Arsrapport, revision og overskud

§ 25

Foreningens regnskabs�r er kalender�ret.
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§ 26

Stk. 2

For hvert regnskabsar udarbejder ledelsen en arsrapport bestaende som minimum af en
ledelsesberetning og en ledelsespategning for foreningen samt et arsregnskab for hver
enkelt afdeling, bestaende af en resultatopg0relse 1 en balance og noter, herunder redeg0relse for anvendt regnskabspraksis. Redeg0relse for anvendt regnskabspraksis kan udar
bejdes som en frelles redeg0relse for afdelingerne.

Stk. 3

Foreningen udarbejder halvarsrapport for hver afdeling, indeholdende resultatopg0relse
for perioden 1. januar til 30. juni sarnt en balance pr. 30. juni i overensstemrnelse med
bekendtg0relse om finansielle rapporter for danske UCITS

Stk. 4

Arsrapporten revlderes af mlndst en statsautorlseret revlsor, der er valgt af generalfor
samlingen. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger,
som indgar i arsrapporten.

Stk. 5

Arsrapporter og halvarsrapporter kan udarbejdes og aflregges pa dansk eller engelsk.

Stk. 6

Foreningen udleverer pa begrering den seneste reviderede arsrapport og den seneste halv
arsrapport ved henvendelse til foreningen.

Udloddende afdelinger foretager en udlodning, der opfylder de I ligningslovens § 16 C anf0rte krav
til minimumsudlodning.
Stk. 2

Provenu ved formuerealisation i 0vrigt tilli:l!gges afdelingens formue, medmindre general
forsamlingen efter bestyrelsens forslag trreffer anden beslutning.

Stk. 3

I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsarets afslutning, men inden ordinrer ge
neralforsamling afholdes, foretages udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C an
f0rte krav til minimumsudlodning. Hvls udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne
i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere bel0b. Pa den ordina:!re
generalforsarnling godkendes st0rrelsen af udlodningen.

Stk. 4

Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i en vcerdipapircentral betales via
investorens konto i det kontof0rende institut.

Stk. 5

[ akkumulerende afdelinger henlregges nettooverskuddet til for0gelse af afdelingens for
mue.

o-o-0-o-o
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Saledes vedtaget pa ordinrer generalforsamling den 18. april 2018.
K0benhavn, den 18. april 2018
I bestyrelsen
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Bilag 1 til vedt�gterne
for
Investeringsforeningen Nykredit Invest

Fortegnelse over de stater, oftentllge myndigheder eller internationale institutioner af oftentlig karakter,
som udsteder eller garanterer de v<Brdlpapirer eller pengemarkedsinstrumenter, hvori foreningen har mu
llghed for at lnvestere mere end 35 pet. af en eller ffere afdelingers formue:
Australien, Belgien, Canada, Cypern (grresk del), Danmark, United Kingdom, Estland, Finland, Frankrlg,
Gr�kenland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan, Letland, litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenlen, Spanien, Sverige, Sydko
rea, Tjekklet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og 0strig.

lnternationale institutioner:
Nordiska Investeringsbanken, European Investment Bank, European Coal and Steel Community, Council of
European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe, Eurofima, Euratom,
World Bank, Inter-American Development Bank (IADB), International Finance Corporation, African Devel
opment Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstriction and Development og European
Financial Stability Facillty.
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Bilag 2 til vedtaegterne
for
Investerlngsforenlngen Nykredit Invest

Fortegnelse over godkendte markeder
If121lge Flnanstilsynets vejledning af 5. januar 2015, om hvilke markeder danske UCITS kan investere pa i
henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., er f0lgende markeder godkendt af Finanstilsynet
efter lov om investeringsforeninger m.v. § 139:
•
•
•
•
•

Medlemmer af World Federation of Exchanges (WFE)
NASDAQ
Medlemmer af Federation of European Securities Exchanges (FESE)
Det amerikanske marked for high yield bonds ogsa kaldet OTC-Fixed Income Market
Rule 144A udstedelser, hvor der er tilknyttet en ombytningsret tll papirer, der inden for et ar registreres
hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsrettes pa OTC-Fixed Income Market

I henhold til Finanstilsynets vejledning af 5. januar 2015, om hvilke markeder danske UCITS kan investere
pa i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v. 1 vurderes f121lgende markeder af foreningen,
foruden ovennrevnte, at leve op til Finanstilsynets retningslinjer:
•

London Stock Exchange
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