
Vedtcegter 

for 

Investeringsforeningen Multi Manager Invest 

Navn og hjemsted 

§ 1 Forenfngens navn er Investerlngsforenfngen Multl Manager Invest. Forenlngen driver tllHge vfrksom
hed under blnavnene 

Formll 

Investerlngsforenlngen Multi Manager 
Investerlngsforenlngen Prlvat Portef!illje Invest 
Investerlngsforenlngen PP Invest 
Investerlngsforenlngen Nykredft Invest Internatlonal. 

Stk. 2 Forenlngens hjemsted er K121benhavns Kommune. 

§ 2 Forentngens form!II er efter vedtregternes bestemmelse herom fra offentllgheden at modtage mldler 
som under lagttagelse af et prlnclp om rlslkosprednlng anbrlnges I lnstrumenter l overensstemmelse 
med kapltel 14 1 lov om lnvesterlngsforenlnger m.v., og p� forlangende af en Investor at lndl121se 
lnvestorens andel af formuen med mldler, der hldr!ilrer fra denne, jf. § 12. 

Stk. 2 Forenlngen har mullghed for at ud11Jve vlrksomhed som masterlnstftut, s§fremt Flnanstll
synets har glvet tilladelse hertll. 

Investorer 

§ 3 Investor I forenlngen er enhver, der ejer en eller flere andele af forenlngens formue jf. § 9 (herefter 
"andele"). 

Hil!ftelse 

§ 4 Forenlngens lnvestorer hrefter alene med det for deres andele lndbetalte bel121b og har derudover 
lngen hcEftelse for forenlngens forpllgtelser. 

Stk. 2 Forenlngens afdellnger, jf. § 6 hcefter kun for egne forpllgtelser. Hver afdellng hcefter dog 
ogs§ for sin andel af de frelles omkostnlnger. Er der forgreves foretaget retsforf121lgnlng, 
eller er det p� anden m!de godtgjort, at en afdellng lkke kan opfylde sine forpllgtelser 
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efter 2. pkt., hcefter de iavrlge afdellnger solldarlsk for afdellngens andel af de faelles om
kostnlnger. 

Stk. 3 Forenlngens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle Jnvesteringsforvaltnlngs-sel
skab hrefter lkke for forenlngens forpligtelser. 

Midlernes anbrlngelse 

§ 5 Bestyrelsen fastscetter og er ansvarllg for den overordnede lnvesteringsstrategl for hver afdelfng 
lnden for de I§ 6 fastsatte rammer. 

Stk. 2 Investerlngerne foretages I overensstemmelse med lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdelinger og andelsklasser 

§ 6 Forenlngen er opdelt I f,z1Jgende afdelinger: 

Stk. 1 USA 

Afdellngen kan lnvestere I aktler udstedt af amerlkanske selskaber, som har faet adgang 
tll eller er optaget tll handel pa et amerlkansk, reguleret marked. Afdellngen kan endvldere 
lnvestere I depotbevlser (fx ADRs og GDRs). 

Investerlnger kan foretages I flnanslelle lnstrumenter, som har fliet adgang tll eller er op
taget til handel pli et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles pa et andet 
reguleret marked J den Europcelske Union, der er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Endvldere kan afdellngen tnvestere I aktler udstedt af amerlkanske selskaber, der er hand
Jet pa et andet reguleret marked I Den Europcetske Union, der er regelmcesslgt arbejdende, 
anerkendt og offentllgt. Afdellngen kan lnden for sit lnvesterlngsomrade lnvestere op tll 
10% af sin formue i andre vaerdlpaplrer eller pengemarkedslnstrumenter herunder vcerdl
paplrer, der ikke er optaget tll handel pa et reguleret marked. 

Afdelingen kan endvldere lnvestere I ovenmevnte flnansielle instrumenter optaget tll hitn
del pa de 1 bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Flnans
tllsynets retningsllnjer for godkendte markeder. 

Afdelingen kan endvidere lndskyde mldler I et kreditlnstltut I henhotd til bestemmetserne 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdetlngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS, og udenlandske lnvesterlngslnstltutter erler afdellnger heraf 
I henhold tll bestemmelseme herom I lov om lnvesterlngsforeninger m.v. 

Afdellngen kan anvende aftedte flnanslelle lnstrumenter p� d;;ekket basis og foretage udl�n 
af vcerdlpaplrer. 

Afdellngen opfylder de anglvne rammer for lnvestering I aktleavancebeskatnlngslovens § 
21, stk. 2 og 3. 

Afdellngen anvender dobbe1tprismetoden ved emission og lndl111snlng, jf. § 13. 
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Afdellngen er bevlsudstedende og udloddende. 

Stk. 2 USA Akk, 

Afdellngen kan investere I aktler udstedt af amerlkanske selskaber, som har �et adgang 
tll eller er optaget tll handel p� et amerikansk, reguleret marked, Afdellngen kan endvldere 
lnvestere I depotbevlser (fx ADRs og GDRs). 

Investerlnger kan foretages I finanslelle lnstrumenter, som har fAet adgang tll eller er op
taget til handel p� et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles p� et andet 
reguleret marked I den Europcelske Union, der er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Endvldere kan afdellngen lnvestere I aktler udstedt af amerlkanske selskaber, der er hand
let p� et andet reguleret marked I Den Europcelske Union, der er regelmresslgt arbejdende, 
anerkendt og offentllgt. Afdellngen kan lnden for sit lnvesterlngsomrade lnvestere op ttl 
10% af I and re vcerdipaplrer eller pengemarkedsinstrumenter herunder vcerdlpaplrer, der 
ikke er optaget til handel p� et reguleret marked. 

Afdelingen kan endvidere lnvestere I ovenncevnte finanslelle lnstrumenter optaget til han
del pA de I btlag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at !eve op tll Flnans
tllsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde midler I et kredltlnstltut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesteringslnstltutter eller afdetlnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter p� dcekket basis og foretage udl�n 
af vcerdlpaplrer. 

Afdellngen anvender dobbeltprismetoden ved emission og lndhzisnlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og akkumulerende. 

Stk. 3 Europa 

Afdelingen lnvesterer I aktler udstedt af europcelske selskaber, som har �et adgang ttl 
eller er optaget tll handel pA et europrelsk, reguleret marked. Afdellngen kan endvldere 
lnvestere I depotbevlser (fx ADRs og GDRs). 

Investerlnger kan foretages I flnanslelle lnstrumenter udstedt af europrelske selskaber, 
som har f§et adgang tll eller er optaget til handel p§ et andet reguleret marked, der er 
medlem af World Federation of Exchanges ell er medlem af Federation of European Exchan
ges (FESE), eller som handles p§ et andet reguleret marked I den Europcelske Union, der 
er regelmresslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 
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Afdellngen kan lnden for sit rnvesterlngsomr&de lnvestere op tll 10% af sin formue I andre 
vrerdlpaplrer eller pengemarkedslnstrumenter herunder vcerdfpaplrer, der ikke er optaget 
tll handel p& et reguleret marked. 

Afdellngen kan endvldere lnvestere I ovenmevnte finanslelle lnstrumenter optaget tll han
del pa de I blfag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Finans
tilsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afdelingen kan endvldere lndskyde mldler i et kredltlnstltut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesteringsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
1 andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngslnstltutter eller afdelinger heraf 
1 henhold tll bestemmelseme herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter pa dcekket basis og foretage udl&n 
af vrerdlpaplrer. 

Afdelingen opfylder de anglvne rammer for lnvesterlng I aktleavancebeskatnlngslovens § 
21, stk. 2 og 3. 

Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndl0snlng, jf. § 13. 

Afdelingen er bevlsudstedende og udloddende. 

Stk. 4 Europa Akk, 

Afdellngen lnvesterer 1 aktler udstedt af europrelske selskaber, som har faet adgang til 
eller er optaget tll handel pa et europcelsk, reguleret marked. Afdelingen kan endvldere 
lnvestere I depotbevlser (fx ADRs og GDRs). 

Investeringer kan foretages I finanslelle lnstrumenter udstedt af europcelske selskaber op
taget tll handel pa et andet reguleret marked, der er medlem af World Federation of Ex
changes eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller handlet pa et 
andet reguleret marked I den Europcelske Union, der er regelmcesslgt arbejdende, aner
kendt og offentllgt. 

Afdeflngen kan lnden for sit lnvesterlngsomrade lnvestere op til 10% af sin formue I andre 
vrerdlpaplrer eller pengemarkedslnstrumenter herunder vcerdlpaplrer, der lkke er optaget 
tll handel p§ et reguleret marked. 

Afdellngen kan endvldere lnvestere I ovenmevnte flnanstelle fnstrumenter optaget tll han
del p& de I bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op ttl Flnans
tllsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afdelfngen kan endvldere lndskyde mldler i et kredltlnstltut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om investerlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% atforrnuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske tnvesterlngsfnstitutter eller afdellnger heraf 
l henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte finanslelle lnstrumenter p� dcekket basis og foretage udl&n 
af vcerdlpaplrer. 
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Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndh11snlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og akkumulerende. 

Stk. 5 Japan

Afdellngen kan lnvestere I aktler udstedt af japanske selskaber, som har faet adgang tU 
eller er optaget tll handel pa et japansk, reguleret marked. Afdellngen kan endvldere ln
vestere I depotbevlser (fx ADRs og GDRs), 

Investeringer kan foretages I flnansielle lnstrumenter, som har faet adgang tll eller er op
taget tll handel pa et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles pa et andet 
reguleret marked I den Europaelske Union, der er regelmaesslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Endvldere kan afdellngen lnvestere I aktler udstedt af japanske selskaber, der er handlet 
pa et andet reguleret marked I Den Europaelske Union, der er regelmaesslgt arbejdende, 
anerkendt og offentllgt. 

Afdellngen kan endvldere lnvestere I ovennrevnte flnanslelle lnstrumenter optaget tll han
del pa de I bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Flnans
tllsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afdellngen kan lnden for sit lnvesterlngsomr�de lnvestere op tll 10% af sin formue I andre 
vcerdlpapirer eller pengemarkedslnstrumenter herunder vcerdlpaplrer, der lkke er optaget 
tll handel p� et reguleret marked. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde mldler I et kredltlnstitut I henhold tll bestemmelseme 
herom I lov om lnvesteringsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% afformuen 
I andele l andre danske UCITS og udenlandske fnvesterlngslnstftutter eller afdelfnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte finanslelle lnstrumenter pa daekket basis og foretage udlan 
af vaerdlpaplrer. 

Afdellngen opfylder de anglvne rammer for lnvesterlng I aktleavancebeskatnlngslovens § 
21, stk. 2 og 3. 

Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndl0snlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og udloddende. 

Stk. 6 Japan Akk. 

Afdellngen kan lnvestere I aktier udstedt af japanske selskaber, som har faet adgang til 
eller er optaget tll handel pa et japansk, reguleret marked. Afdellngen kan endvldere Jn
vestere I depotbevlser (fx ADRs og GDRs). 
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lnvesteringer kan foretages I flnanslelle fnstrumenter, som har faet adgang tfl eller er op
taget til handel pa et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles pa et andet 
reguleret marked I den Europcelske Union, der er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Endvtdere kan afdellngen lnvestere I aktler udstedt af japanske selskaber, der er handlet 
pa et andet reguleret marked I Den Europcelske Union, der er regelma:!sslgt arbejdende, 
anerkendt og offentllgt. 

Afdeltngen kan endvidere lnvestere I ovenna:!vnte flnanslelle lnstrumenter optaget tfl han
del pa de r bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Ffnans
tllsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afdeffngen kan lnden for sit lnvesteringsomrade lnvestere op tll 10% af sin formue I andre 
vcerdlpaplrer elfer pengemarkedslnstrumenter herunder vcerdlpaplrer, der lkke er optaget 
tll handel p� et reguleret marked. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde mldler I et kredftrnstltut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan rnvestere op tll 10% af formuen 
I andele i andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngslnstitutter eller afdellnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterJngsforenlnger m.v. 

Afdelingen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter pa dcekket basis og foretage udlan 
af vcerdlpaplrer. 

Afdellngen anvender dobbeltprismetoden ved emlsslon og lndl�snlng, jf. § 13. 

Afdelfngen er bevisudstedende og akkumulerende. 

Stk. 7 Nye obligationsmarkeder 

Afdellngen vii prlmcert placere sine mldler I obllgatloner, pengemarkedsfnstrumenter og 
andre llgnende gceldslnstrumenter udstedt af myndlgheder eller selskaber I Emerging Mar
kets lande, men kan sekundcert investere r obllgatloner, pengemarkedslnstrumenter og 
andre llgnende gceldslnstrumenter udstedt af myndlgheder I USA, EU elfer Japan samt 
lnternatlonale lnstltutloner. 

Afdellngen investerer I ovenncevnte instrumenter udstedt af eller relateret tfl stater, lokale 
myndlgheder, overstatsflge organlsatloner elfer sefskaber m.v., der er hjemmehfiJrende er
ler har hovedaktlvftet I Emerging Markets. Afdeflngen vii hovedsagellgt placere sine mldler 
I lnstrumenter emltteret af udstedere, der er hjemmeh!i>rende eller har deres hovedaktlvl
tet I lande I Latlnamerlka, 0steuropa, Mellem1,1sten, Afrlka og Asten. 

Afdelfngen kan endvldere lnvestere I ovenncevnte lnstrumenter emltteret af udstedere I 
andre lande, s�fremt udstedelsen er relateret tfl udstedere I Emerging Markets lande og/el
ter denomlneret I lokale va1utaer I Emerging Markets lande. 

Instrumenterne skal have f!et adgang til eller vcere optaget tll handel p� et reguleret 
marked, der er medlem af World Federation of Exchanges elf er medlem af Federation of 
European Securities Exchanges (FESE), eller vcere handlet pa et andet reguleret marked I 
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Den Europcelske Union, der er regelmresslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. Endvl
dere kan lnstrumenterne handles pa det amerlkanske OTC - Fixed Income marked, regu
leret af FINRA. Afdellngen kan tllllge lnvestere I amerlkanske Rule 144A-udstedelser, hvor
tll er knyttet en ombytnlngsret tll paplrer, der lnden for 1 ar reglstreres hos Securities and 
Exchange Commission (SEC) I henhold tll Securities Act af 1933, og som omsrettes pS det 
amerlkanske OTC - Fixed Income marked. 

Investeringer pS det amerlkanske OTC - Fixed Income marked vii prlmcert bllve foretaget 
J udstedelser med en st"rrelse pa USD 25 mlo. eller derover. Der gcelder lngen krav tll 
kreditvurderingen af dlsse lnstrumenter i afdellngen. Afdellngen kan foretage lnvesterlnger 
I savel llkvlde som mindre llkvlde vcerdipaplrer I det amerlkanske OTC - Fixed Income 
marked. 

Afdelingen kan endvldere investere I ovenncevnte lnstrumenter optaget tll handel pS de I 
bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Finanstllsynets 
retnlngslinjer for godkendte markeder. 

Investerlnger I instrumenter, der lkke er optaget tll handel pa ovenmevnte markeder, ma 
sammen med lnvesterlnger i lnstrumenter, der ikke er optaget tll handel pa et reguleret 
marked, makslmalt udg111re 10% af afdellngens formue. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde mldler I et kredltinstltut 1 henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngslnstltutter eller afdellnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter pa dcekket elter lkke-dcekket basis 
og foretage udlan af v.erdlpaplrer. I komblnatlon med afledte flnansleHe lnstrumenter kan 
afdellngen lnvestere I EUR-statsobllgatloner og amerlkanske statsobllgatloner med henbllk 
pa at opna eksponerlng tll Emerging Markets. 

Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndl"snlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og udloddende. 

Stk. 8 Nye obllgationsmarkeder Akk, 

Afdellngen vii prlmcert placere sine mldler I obllgatloner, pengemarkedslnstrumenter og 
and re llgnende gceldslnstrumenter udstedt af myndlgheder eller selskaber i Emerging Mar
kets lande, men kan sekundcert lnvestere I obllgatloner, pengemarkedslnstrumenter og 
andre llgnende gceldslnstrumenter udstedt af myndfgheder I USA, EU eller Japan samt 
lnternatlonale lnstltutioner. 

Afdellngen lnvesterer I ovenn.evnte lnstrumenter udstedt af eller relateret tll stater, lokale 
myndlgheder, overstatsllge organlsatloner eller selskaber m.v., der er hjemmeh"rende el
ler har hovedaktlvltet I Emerging Markets. Afdellngen vii hovedsagellgt placere sine mldler 
I instrumenter emltteret af udstedere, der er hjemmeh"rende eller har deres hovedaktlvl
tet I lande I Latlnamerlka, IZlsteuropa, Mellem111sten, Afrlka og Asien. 
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Afdellngen kan endvldere lnvestere I ovenncevnte lnstrumenter emltteret af udstedere I 
andre lande, safremt udstedelsen er relateret tll udstedere I Emerging Markets lande og/el• 
ler denomlneret I lokale valutaer I Emerging Markets lande. 

Instrumenterne skal have faet adgang til eller vcere optaget tll 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 Europcelske Union, der er regelmcessfgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. Endvl
dere kan lnstrumenterne handles pa det amerlkanske OTC - Fixed Income marked, regu
leret af FINRA. Afdelfngen kan tillige lnvestere f amerlkanske Rule 144A-udstedelser, hvor
tll er knyttet en ombytnlngsret tll papfrer, der lnden for 1 ar reglstreres hos Securities and 
Exchange Commission (SEC) r henhold tll Securities Act af 1933, og som oms.ettes pa det 
amerlkanske OTC - Fixed Income marked. 

Investerlnger pa det amerlkanske OTC - Fixed Income marked vii prlmcert blive foretaget 
I udstedelser med en st0rrelse pa USD 25 mlo. eller derover. Der gcelder lngen krav til 
kredltvurderingen af dlsse lnstrumenter I afdellngen. Afdelingen kan foretage lnvesterlnger 
I saver likvlde som mlndre llkvlde vcerdlpaplrer r det amerlkanske OTC - Fixed Income 
marked. 

Afdellngen kan endvldere lnvestere I ovenmevnte lnstrumenter optaget til handel pa de r 
bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at !eve op tll Flnanstilsynets 
retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Investerlnger I lnstrumenter, der lkke er optaget t/1 handel pa ovenncevnte markeder, ma 
sammen med lnvesteringer I instrumenter, der lkke er optaget tll handel pa et reguleret 
marked, makslmalt udgl3re 10% af afdellngens formue. 

Afdellngen kan endvidere lndskyde mldler I et kredltinstftut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesteringsforeninger m.v. Afdelingen kan tnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngslnstltutter eller afdelfnger heraf 
I henhold til bestemmelserne herom I lov om lnvesteringsforenlnger m.v. 

Afdelingen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter p� dcekket eller lkke-d.ekket basis 
og foretage udl�n af vcerdlpaplrer. I komblnatlon med afledte flnanslelle lnstrumenter kan 
afdellngen lnvestere I EUR-statsobllgatloner og amerikanske statsobllgatloner med henbllk 
p� at opna eksponerlng tll Emerging Markets. 

Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndll3snlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og akkumulerende. 

Stk. 9 Nye Aktlemarkeder 

AfdeHngen investerer I aktler udstedt af selskaber, der er hjemmeh111rende eller har hoved
aktlvltet I Emerging Markets lande. Afdellngen kan endvldere lnvestere I depotbevlser (fx 
ADRs og GDRs). 

Afdellngen investerer I ovenncevnte flnansielle lnstrumenter udstedt af eller relateret til 
selskaber m.v., der er hjemmehl3rende eller har hovedaktlvltet I Emerging Markets Jande. 
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Afdellngen vii hovedsageligt placere sine mldler I flnanslelle lnstrumenter emltteret af ud
stedere, der er hjemmehfllrende eller har deres hovedaktlvftet I lande I Latlnamerlka, 0st
europa, Mellemfllsten, Afrika og Aslen. 

Afdellngen kan lnvestere I aktler udstedt af selskaber, der er hjemmeh0rende eller har 
hovedaktlvltet I andre Emerging Markets lande end de opregnede, s&fremt aktlerne kan 
handles p& de I btlag 1 opregnede regulerede markeder, og I det omfang aktlerne m&tte 
have f&et adgang tll eller vcere optaget tll handel p§ dlsse regulerede markeder. 

Afdellngen kan investere I aktler, der er optaget tll handel p§ markeder, der lkke p§ for
h�nd er godkendt af Flnanstllsynet, s&fremt de af forenlngens bestyrelse vurderes at leve 
op ti1 Flnansttlsynets retnlngsllnjer. Det er dog en betlngelse for lnvesterlng, at vcerdlpa
plrerne har t&et adgang tll eller er optaget tll handel p§ et reguleret marked, eller er op
taget tll handel p; et andet reguleret marked, der er regelmresslgt arbejdende, anerkendt 
og offentllgt. Bllag 1 opregner hvllke markeder, der enten er godkendt af Ffnanstilsynet 
eller af forenlngens bestyrelse vurderes at leve op tit Flnanstllsynets retnlngsllnjer. 

Afdellngen kan lnden for sit lnvesterlngsomr§de lnvestere op tll""l.0% af sin formue I vcer
dlpaplrer, der lkke er optaget tll handel p§ et reguleret marked eller et andet marked, der 
er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 

Afdellngen kan endvidere lndskyde mldler I et kredltlnstltut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov am lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% afformuen 
I andele 1 andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngslnstltutter eller afdellnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende aftedte flnanslelle lnstrumenter p§ dcekket basis og foretage udl&n 
af vrerdlpaplrer. 

Afdellngen opfylder de angivne rammer for lnvester[ng I aktleavancebeskatnlngslovens § 
21, stk. 2 og 3.

Afdellngen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indlfllsnlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og udloddende. 

Stk. 10 Nye Aktlemarkeder Akk, 

Afdellngen lnvesterer I aktler udstedt af selskaber, der er hjemmeh121rende eller har hoved
aktlvltet I Emerging Markets lande. Afdellngen kan endvidere lnvestere I depotbevlser (fx 
ADRs og GDRs). 

Afdelingen lnvesterer I ovenncevnte flnanslelle lnstrumenter udstedt af eller relateret tll 
selskaber m.v., der er hjemmeh0rende eller har hovedaktivltet I Emerging Markets lande. 
Afdellngen vii hovedsagellgt placere sine mldler I flnansletle lnstrumenter emltteret af ud
stedere, d�r er hjemmehe:irende eller har deres hovedaktivltet I lande I Latinamerlka, 0st
europa, Mellemfllsten, Afrika og Aslen. 

Afdellngen kan lnvestere I aktler udstedt af selskaber, der er hjemmeh0rende eller har 
hovedaktivitet I andre Emerging Markets lande end de opregnede, s!fremt aktlerne kan 
handles pa de I bllag 1 opregnede regulerede markeder, og i det omfang aktlerne matte 
have faet adgang til eller va:::re optaget til handel pa disse regulerede markeder. 
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Afdellngen kan investere I aktier, der er optaget tfl handel p� markeder, der ikke pa for
hand er godkendt af Flnanstilsynet, safremt de af forenlngens bestyrelse vurderes at leve 
op tll Flnanstllsynets retnlngslinjer. Oet er dog en betlngetse for investering, at vaerdlpa
plrerne har faet adgang til eller er optaget tll handet pa et reguleret marked, eller er op
taget tfl handel pa et andet reguleret marked, der er regelmaesslgt arbejdende, anerkendt 
og offentllgt. Bllag 1 opregner hvllke markeder, der enten er godkendt af Flnanstllsynet 
eller af forenlngens bestyrelse vurderes at leve op tit Flnanstllsynets retnlngslinjer. 

Afdetingen kan lnden for sit lnvesterlngsomrade lnvestere op til 10% af sin formue I vaer
dlpaplrer, der ikke er optaget tll handel pa et reguteret marked eller et andet marked, der 
er regelmaesslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 

Afdelingen kan endvldere indskyde mldler I et kredltinstitut I henhold tll bestemmelserne 
herom i lov om investerlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
1 andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesteringslnstitutter eller afdellnger heraf 
1 henhold tfl bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforeninger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte finanslelle lnstrumenter pa dcekket basis og foretage udlan 
af vaerdlpaplrer. 

Afdellngen anvender dobbeltprismetoden ved emission og lndltsnlng, jf. § 13. 

Afdellngen er bevlsudstedende og akkumulerende. 

Stk. 11 Globale Aktier 

Afdellngen lnvesterer globalt I aktler, som har faet adgang tll eller er optaget tll handel pa 
regulerede markeder. Afdelingen kan endvldere lnvestere I depotbevlser (fx ADRs og 
GDRs). 

lnvesterlnger kan foretages I flnansielle instrumenter, som har faet adgang ttl eller er op
taget tll handel pa et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles pa et andet 
reguleret marked i den Europc:elske Union, der er regelmaesslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Afdellngen kan endvldere lnvestere I ovennaevnte flnans!elle lnstrumenter optaget tl1 han
del pa de 1 bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op t!I Finans
tUsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afde11ngen kan lnden for sit lnvesterfngsomrade lnvestere op tll 10% af sin formue i vaer
dtpaplrer, der lkke er optaget tll handel pa et reguleret marked eller et andet marked, der 
er regelm<Esslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 

Afdellngen kan endvldere indskyde mldler I et kredltlnstitut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdel!ngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngslnst!tutter eller afdelinger heraf 
i henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesteringsforenlnger m.v. 
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Afdellngen opfylder de anglvne rammer for lnvestering I aktleavancebeskatnlngslovens § 
21, stk. 2 og 3. 

Afdellngen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter pa dcekket basis samt foretage 
udlan af vcerdlpaplrer. 

Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndh!lsnlng, jf. § 13. 

Afdellngen er udloddende. Afdellngen er bevlsudstedende. 

Stk. 12 Globale Aktler Akk. 

Afdellngen lnvesterer globalt I aktler, som har faet adgang tll eller er optaget ttl handel pa 
regulerede markeder. Afdellngen kan endvldere investere I depotbevlser (fx ADRs og 
GDRs). 

Investerlnger kan foretages I flnanslelle lnstrumenter, som har �et adgang tll eller er op
taget tll handel pa et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles pa et andet 
reguleret marked I den Europcelske Union, der er regelmcessigt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Afdellngen kan endvidere lnvestere I ovenncevnte flnanslelie instrumenter optaget tll han
del pa de I bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Flnans
tllsynets retningsllnjer for godkendte markeder. 

Afdellngen kan lnden for sit lnvesteringsomrade lnvestere op til 10% af sin formue 1 vcer
dlpaplrer, der lkke er optaget tll handel pa et reguleret marked eller et andet marked, der 
er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde mldler I et kredltlnstitut I henhold tll bestemmelseme 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. Afdelingen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesterlngsinstltutter eller afdellnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. 

Afdelingen kan anvende afledte finanslelle lnstrumenter pa dcekket basis samt foretage 
udlan af v.erdlpapirer. 

Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndl0sning, jf. § 13. 

Afdellngen er akkumulerende. Afdelingen er bevlsudstedende. 
Stk. 13 Globale Value Aktler 

Afdellngen investerer globalt I aktler. Afdeltngen kan endvldere lnvestere i depotbevlser 
(fx ADRs og GDRs). 

Investerlnger kan foretages I flnanslelle lnstrumenter, som har faet adgang tll elter er op
taget tll handel pa et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles pS et andet 
reguleret marked r den Europ�iske Union, der er regelmresslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 
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Afdellngen kan endvldere investere I ovenncevnte finansielle lnstrumenter optaget til han
del p§ de I bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Flnans
tllsynets retningslinjer for godkendte markeder. 

Afdellngen kan lnden for sit lnvesterlngsomr!de rnvestere op tll 10% af sin formue I vrer
dipaplrer, der lkke er optaget tll handel p� et reguleret marked eller et andet marked, der 
er regelmcessfgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde midler I et kredltlnstitut I henhold til bestemmelserne 
herom I lov om rnvesterlngsforenlnger m.v. Afdellngen kan lnvestere op tll 10% af formuen 
I andele I andre danske UCITS og udenlandske lnvesteringslnstltutter eller afdellnger heraf 
I henhold tll bestemmelserne herom I lov om lnvesteringsforenlnger m.v. 

Afdellngen opfylder de anglvne rammer for lnvestertng I aktleavancebeskatnlngslovens § 
21, stk. 2 og 3. 

Afdellngen kan anvende afledte flnanslelle lnstrumenter p� dcekket og lkke dcekket basis 
samt foretage udl!n af vcerdlpaplrer. 

Afdellngen anvender dobbeltprismetoden ved emission og lndl"snlng, jf. § 13.

Afdellngen er udloddende. Afdelingen er bevlsudstedende. 

Stk. 14 Globale Value Aktier Akk. 

Afdellngen lnvesterer globalt I aktler. Afdellngen kan endvldere investere I depotbevlser 
(fx ADRs og GDRs). 

Investeringer kan foretages I finansielle lnstrumenter, som har fget adgang tfl eller er op
taget tll handel p� et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges 
eller medlem af Federation of European Exchanges (FESE), eller som handles p� et andet 
reguleret marked I den Europcelske Union, der er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og 
offentllgt. 

Afdelingen kan endvldere lnvestere t ovenncevnte flnanslelle lnstrumenter optaget tll han
del p� de I bllag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op tll Flnans
tllsynets retnlngsllnjer for godkendte markeder. 

Afdellngen kan lnden for sit lnvesterlngsomr&de lnvestere op til 10% af sin formue I vcer
dlpaplrer, der lkke er optaget tll handel p� et reguleret marked eller et andet marked, der 
er regelmcesslgt arbejdende, anerkendt og offentllgt. 

Afdellngen kan endvldere lndskyde mldler I et kredltlnstltut I henhold tll bestemmelserne 
herom I lov om lnvesterlngsforenlnger m,v. Afdellngen kan lnvestere op trl 10% af formuen 
I andele I and re danske UClTS og udenlandske lnvesterlngslnstitutter eller afdelinger heraf 
I henhold tll bestemmelseme herom I lov om investerlngsforenlnger m.v. 

Afdellngen kan anvende afledte flnansielle instrumenter p� dcekket og lkke dcekket basis 
samt foretage udl&n af vcerdipaplrer. 
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Afdellngen anvender dobbeltprlsmetoden ved emission og lndl0snlng, jf. § 13. 

Afdellngen er akkumulerende. Afdellngen er bevlsudstedende. 

§ 7 En afdeling kan opdeles I andelsklasser, hvortll der kan vcere knyttet klassespeclflkke aktiver. 

LAn 

Stk. 2 En andelsklasse har lkke fortrlnsret tll nogen andel af afdellngens formue eller eventuelle 
klassespeciflkke aktlver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, her
under en del af afkastet af den fcelles portef!lllje og afkastet af de klassespeclfikke aktiver. 

Stk. 3 En afdellng kan have forskelllge typer andetsklasser efter bestyrelsens beslutnlng, jf. § 20, 
stk. 5. Andelsklasserne kan lndbyrdes varlere pa f!lllgende karakterlstlka: 
1. Denomlnerlng I valuta.

2. De typer af lnvestorer andelsklasserne markedsf!llres overfor.

3. L0bende omkostnlnger, der overholder reglerne I§ 5 I bekendtg!llrelsen om andels
klasser I danske UCITS.

4. Emlsslonstlllceg og lndl!llsnfngsfradrag, der overholder reglerne I§ 5 I bekendtg0rel
sen om andelsklasser I danske UCITS og reglerne I bekendtglllrelse om beregnlng af
emissions- og lndl!llsnlngsprlser ved tegnlng og lndllllsnlng af andele i lnvesterlngs
forenlnger m.v.

5. Prlsberegnlngsmetode, jf. bekendtg'5relse om beregnlng af emissions- og lndlllls
nlngsprlser ved tegnlng og lndl11>snlng af andele I danske UCITS m.v.

6. Klassespeclflkke aktlver, der alene kan vcere afledte flnanslelle lnstrumenter samt
en kontantbeholdnlng tll brug for klassens hiibende llkvldltetsbehov.

7. Udlodnlngsprofll (akkumulerende eller udloddende).

8. Mlnlmumslnvesterlng.

9. Andre karakterlstlka end de I nr. 1-8 anflllrte, hvls forenlngen kan godtg111re, at ln
vestorer I en andelsklasse lkke tllgodeses pa bekostnlng af lnvestorer I en anden
andelsklasse.

Stk. 4 Forenlngen skal pa sin hjemmeslde oplyse om andelsklassernes karakterlstika, jf. § 7 I 
andelsklassebekendtg0relsen. 

§ 8 Hverken forenlngen eller en enkelt afdellng ma optage Jan. 

Stk. 2 Med Flnanstllsynets tllladelse kan forenlngen dog optage Ian for slne afdellnger I henhold 
tll lovens bestemmetser herom. 

Andele i forenlngen 
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§ 9 Andelene er registreret I en vcerdipaplrcentral og udstedes gennem denne med en pafydende vcerdl 
pa kr. 100 eller multlpfa heraf, medmlndre andet er anfllJrt for den enkelte afdellng I § 6. 

Stk. 2 Hver afdeling afholder samtllge omkostnlnger ved registrerlng I en vcerdlpaplrcentral. 

Stk. 3 Vcerdlpaplrcentralens kontoudskrlft tjener som dokumentatlon for lnvestorens andel affor-
enlngens formue. 

Stk. 4 Foreningsandelene skal lyde pa navn og noteres I forenlngens register over lnvestorer. 

Stk. 5 Andefene er frit omscettelige og negotiable. 

Stk. 6 Ingen andele har scerllge rettlgheder. 

Stk. 7 Ingen Investor I forenlngen har pllgt tll at lade sine andele lndl111se. 

Vcerdlanscettelse og fastscettelse af den indre vcerdi 

§ 10 Forenlngens formue vcerdlansa:!ttes f henhold til kapltel 111 lov am lnvesterlngsforenlnger m.v. samt 
Finanstllsynets til enhver tid gceldende bekendtg111relse om finanslelle rapporter for danske UCITS.

Stk. 2 Den lndre v.:erdl for en afdellngs andele beregnes ved at dlvldere formuens vcerdl pa op
g0relsestldspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele. 

Stk. 3 Den lndre vcerdl for en andelsklasses andele beregnes ved at dlvldere den pa opg0relses
tfdspunktet opgjorte del af afdellngens formue, der svarer tll den del af fa:!llesportef0ljen, 
som andelsklassen oppebcerer afkast af, korrlgeret for eventuelle klassespecifikke aktlver 
og omkostninger, der pahvller andelsklassen, med antal tegnede andele I andelsklassen. 

Emission og indhfsnlng 

§ 11 Bestyrelsen tra:!ffer beslutnlng om emission af andele. Generalforsamllngen tra:!ffer dog beslutnlng 
om emission af fondsandele. Andele I forenlngen kan kun tegnes mod samtidig lndbetallng af emls
slonsprisen, bortset fra tegnlng af fondsandele. 

Stk. 2 Bestyrelsen skal, f111r den trceffer bes[utnlng om emission, vurdere, om emlsslonen vii vcere 
forsvarllg og forenelig med en afdellngs formueforhold, lnvesterlngsstrategl og lnveste
ringsmullgheder samt lnvestorernes lnteresse. Bestyrelsen kan pa et sadant grundlag be· 
slutte, at en emission lkke skal foretages, eller at en emission skal begrcenses tll et antal 
andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning ma lkke vaere baret af usaglige hen· 
syn eller medfrare forskelsbehandllng af llgestlllede potentielle lnvestorer, der 0nsker at 
tegne andele l foreningen. 

§ 12 Pa en Investors forlangende skal forenlngen lndl0se lnvestorens andel af en afdelings formue. 

Stk. 2 Forenlngen kan udsaette lndl111sningen, 

1. nar forenlngen lkke kan fastsc:ette den lndre vcerdl p� grund af forholdene pa mar
kedet,
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2. n�r forenlngen af hensyn tll llge behandllng af lnvestorerne f0rst fastscetter lndl11Js
nlngsprlsen, n&r forenlngen har reallseret de tll lndl11Jsnlngen af andelene rn?ldvendlge
aktlver, eller

3. hvls et masterlnstltut, som forenlngens afdellnger lnvesterer I som feeder, p� eget
lnltlatlv eller efter Flnanstllsynets eller en anden kompetent myndlgheds p!bud har
udsat sin lndl11Jsnlng af andele.

Stk. 3 Finanstllsynet kan krceve, at forenlngen udscetter lndhz1snlng af andele. 

Metoder tll beregnlng af emissions- og indl,tsningspriser 

§ 13 Dobbeftprlsmetode 

Emlsslonsprlsen fastsaettes efter dobbeltprlsmetoden tll den lndre vaerdl, jf. § 10, opgjort p& emis
slonstldspunktet, med tillaeg af et bel!Zlb tll daeknlng af udgffter ved kllJb af flnanslelle instrumenter 
og tll m�dvendige omkostninger ved emlsslonen, herunder tll administration, tryknlng, annoncerlng 
samt provision tll formidlere og garanter af emlssionen. 
Stk. 2 Indlt21snlngsprlsen fastscettes efter dobbeltprlsmetoden tll den lndre vaerdl, jf. § 10, opgjort 

pA lndlt21snlngstfdspunktet, med fradrag af et belt21b til daekning af udgllter ved salg af fl
nanslelle lnstrumenter og tll n11Jdvendlge omkostnlnger ved lndlt21snlngen. 

§ 13 a Enke/tpr/smetode

Forenlngen fastscetter et eller flere tldspunkter for opg0relse af vaerdlen, jf. § 10, af andele I en 
afdellng eller andelsklasse. TU afregnlng efter enkeltprismetoden af anmodnlnger om emission og 
lndlt11sning af andele, som forenlngen har modtaget, skal forenlngen fastsaette emlsslonsprlsen og 
lndl0snlngsprlsen tll indre vaerdl, jf. § 10, p& det f0rstkommende opg0relsestldspunkt. 

§ 13 b Mod/ficeret enkeftprlsmetode

Forenlngen fasts.etter et eller flere tldspunkter for opg1Z1relse af vaerdien af andele I en afdellng eller 
andelsklasse. Til afregnlng efter den modlflcerede enkeltprismetode af anmodnlnger om emission 
og lndl0snlng af andele, som forenlngen har modtaget, skal foreningen fastsrette emlsslonsprisen 
og indl0snlngsprlsen tll lndre V<Brdl, jf. § 10, pA det f0rstkommende opg0relsestldspunkt. 

Stk. 2 Overstiger perlodens nettoemlssloner et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal forenln
gen justere den lndre vcerdl beregnet efter § 10, ved at tlllaegge et gebyr tll dcekning af 
handelsomkostninger tll emlsslonsprlsen. Overstlger perlodens nettoindl0snlnger et af be
styrelsen fastsat antal andele, skal forenlngen justere den lndre vcerdl beregnet efter §

10, ved at fratrrekke et gebyr til daeknlng af handelsomkostnlnger fra indl0snlngsprlsen. 
Forenlngens bestyre1se fastlaegger st0rrelsen af gebyret ved emission og lndl0snlng. 

Generalforsamllng 

§ 14 Generalforsamllngen er forenlngens h0Jeste myndlghed. 

Stk. 2 Generalforsamllng afholdes I Storksi,benhavn. 

Stk. 3 Ordincer generalforsamling afholdes hvert §r lnden udgangen af aprll m�ned. 
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Stk. 4 Ekstraordlnaer generalforsamllng afholdes, n.llr lnvestorer, der tllsammen ejer mlndst 5% 
af det samlede palydende af andele I forenlngen/1 en afdellng/1 en andelsklasse, eller nar 
mlndst to medlemmer af bestyrelsen eller en revlsor har anmodet herom. Bestyrelsens 
indkaldelse skal finde sted senest 4 uger efter begcerlngens fremscette1se. 

Stk. 5 Generalforsamllng lndkaldes og dagsorden bekendtg0res med mlndst 2 ugers og maksl
malt 4 ugers skrlftligt varsel tll alle navnenoterede investorer, som har fremsat beg.erlng 
herom, og ved lndrykning pa forenlngens hjemmeside og/eller I dagspressen efter besty
relsens sk0n. 

Stk. 6 I lndkaldetsen skal forenlngen anglve tld og sted for generalforsamllngen samt dagsorden, 
som anglver, hvllke anllggender generalforsamlingen skal behandle. Safremt generalfor
samllngen skal behandle forslag tll vedt.egtsaendrlnger, skal forslagets v.esentllgste Ind
hold fremga af lndkaldelsen. 

Stk. 7 Dagsorden og de fuldsta,mdlge forslag samt for den ordlmere generalforsamllngs vedkom
mende tlllige lrsrapport med tllh0rende revlslonspategnlng skal senest 2 uger f0r denne 
g0res tllgcengelige for investorerne. 

Stk. 8 Investorer, der vii fremscette forslag tll behandllng pa den ordtn.ere generalforsamllng, 
skal fremscette forslaget skrlftllgt tll bestyrelsen senest 1. februar 1 aret for generalforsam
llngens afholdelse. 

§ 15 Bestyrelsen udpeger en dlrigent, som leder generalforsamllngen. Dlrlgenten afg0r alle sp!/Jrgsmal 
vedr0rende generalforsamllngens lovllghed, forhandllngerne og stemmeafglvelsen. 

Stk. 2 Forenlngen f111rer en protokol over forhandllngerne. Protokollen underskrives af dlrlgenten. 
Generalforsamllngsprotokollen eller en bekraeftet udskrlft skal vcere tllgaengellg for lnve
storerne pa forenlngens kontor senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 

§ 16 Dagsordenen for den ordlmere generaiforsamllng skal omfatte: 

1. Fremlceggelse af arsrapport tll godkendelse, herunder ledelsens beretnlng for det
forl0bne regnskabsar og eventuelt forslag tll anvendelse af provenu ved formuerea
llsatloner samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af revision

5. Eventuelt

§ 17 Enhver tilmeldt Investor I forenlngen har sammen med en evt. r�dgiver ret tll at deltage I general
forsamllngen. Tllmeldlng ska\ ske tll forenlngen senest 5 bankdage forlnden mod forevisnlng af for
n0den dokumentatlon for beslddelse af andele I forenlngen. 

Stk. 2 Investorer kan kun ud1:Jve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsam
lingen er noteret pa vedkommende investors navn I forenlngens register over lnvestorer. 
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Stk. 3 De bef121jelser, som forenlngens generalforsamllng ud111ver, tilkommer en afdellngs lnvesto
rer for sa vldt angar godkendelse af afdellngens regnskab, amdrlng af vedtregternes regler 
for anbringelse af afdelingens formue, afdellngens afvlkllng eller fusion samt andre sp111rgs
mal, som udelukkende vedr121rer afdellngen. 

Stk. 4 De bef11Jjelser, som foreningens generalforsamting ud1wer, tllkommer en andelsklasses ln
vestorer for sa vidt angar rendring af andelsklassens speclfikke karakterlstlka, andelsklas
sens afvlkllng og andre sp121rgsmal, der udelukkende vedr11Jrer andelsklassen. 

Stk. 5 Hver Investor har 1 stemme for hver kr. 100 palydende andel I afdelinger/andelsklasser, 
der er denomlneret I danske kroner. I afdellnger eller andelsklasser, der er denomlneret I

anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multlpllcere den nomlnelle vcerdl af 
lnvestorens antal andele med den offlclelt fastsatte valutakurs mod danske kroner pa den 
af Danmarks Natlonalbank opgjorte llste over valutakurser 1 uge forud for generalforsam
llngen, og dlvldere resultatet med 100. Det saledes fundne stemmetal nedrundes tll mer
meste hele tal. Hver Investor har dog mindst 1 stemme. 

Stk. 6 Enhver Investor har ret tll at mii,de ved fuldmcegtlg. Fuldmagten, der skal fremlaegges, skal 
vaere skrlftllg og dateret. Fuldmagt tll bestyrelsen kan lkke gives for lamgere tld end 1 ar 
og skal gives tll en bestemt generalforsamllng med en pa forhand kendt dagsorden. 

Stk. 7 Generalforsamllngen trceffer beslutnlnger ved almlndellg stemmeflerhed, med undtagelse 
af de I § 18 nrevnte tllfcelde. 

Stk. 8 Der ma lkke foretages lyd- og bllledoptagelser pa generalforsamllngen. 

Stk. 9 Stemmeret kan ikke ud121ves for de andele, som afdellngen ejer I andre afdellnger I forentn
gen 

.«Endring af vedt.egter, fusion og opl,asnlng m.v. 

§ 18 Beslutnlng om aendrlng af vedtaegterne og beslutnlng om en forenlngs afvlkllng, spaltnlng eller fu
sion af den oph1<1rende forenlng, er kun gyldlg, hvls den tlltrredes af mlndst 2/3 savel af de stemmer, 
der er afglvet, som af den del af formuen, der er reprcesenteret pa generalforsamllngen. 

Stk. 2 Beslutnlng om aendring af vedtcegternes regler for anbrlngelse af en afdellngs formue, en 
afdellngs afvlkllng, spaltnlng, overflytnlng af en afdellng eller fusion af den ophl!lrende en
hed tllkommer p§ generalforsamlingen afdellngens lnvestorer. Beslutnlng om aendrlng af 
vedtcegterne er kun gyldlg, hvis den tlltrredes af mrndst 2/3 af s�vel de stemmer, der er 
afglvet, som af den del af afdellngens formue, der er reprcesenteret p§ generalforsamlln
gen. 

Stk. 3 Beslutnlng om amdrlng af vedtaegternes regler for en andelsklasses speclfikke karakterl
stlka og en andelsklasses afvlkllng tllkommer pa generatforsamllngen lnvestorerne 1 an
delsklassen. Beslutnlng herom er kun gyldlg, hvls den tlltraedes af mlndst 2/3 af savel de 
stemmer, der er afgivet, som af den del af andelsklassens formue, der er reprcesenteret 
p§ generalforsamllngen. 

Bestyrelsen 
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§ 19 Bestyrelsen, der vaelges af generalforsamllngen, bestar af mlndst 3 og h111Jst 5 medlemmer. 

Stk. 2 Bestyrelsen v.elger selv sin formand. 

Stk. 3 Hvert ar er samtllge bestyrelsesmedlemmer pa valg. Genvalg kan flnde sted. 

Stk. 4 Ethvert medlem af bestyrelsen afgar senest pa generalforsamllngen efter udlrabet af det 
regnskabsar, hvorl vedkommende fylder 70 i\lr. 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutnlngsdygtig, nar over halvdelen af dens medlemmer er tll stede. Be
slutninger traeffes ved simpel stemmeflerhed. I tllf.elde af stemmellghed er formandens 
stemme afgrarende. 

Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer modtager et arllgt honorar, der godkendes af generalforsamlln
gen. 

§ 20 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af forenlngens anliggender, herunder lnve
steringerne tu enhver tld. 

Stk. 2 Bestyrelsen skal s0rge for, at forenlngens vfrksomhed udraves forsvarllgt I overensstem
melse med lovglvnlngen og vedtcegteme og skal herunder pase, at bogfrarlngen og for
mueforvaltnlngen kontrolleres pa tllfredsstlllende made. 

Stk. 3 Bestyrelsen skal udarbejde skriftllge retningsllnjer for forenlngens vaesentllgste aktivltets
omrader, hvori arbejdsdellngen mellem bestyrelsen og dlrektfonen fastlaegges. 

Stk. 4 Bestyrelsen er bemyndlget tll at foretage sadanne aendrlnger I forenlngens vedtregter, som 
a:mdrlnger I lovglvnlngen n111dvendiggf1lr, eller som Flnanstilsynet pabyder. Endvldere er 
bestyrelsen bemyndlget tH at cendre bllagene til vedtregterne. 

Stk. 5 Bestyrelsen kan oprette nye afdellnger og andelsklasser I nye afdellnger, samt andelsklas
ser I ekslsterende afdellnger, hvor generalforsamllngen tidllgere har truffet beslutnlng om, 
at afdellngen kan opdeles i andelsklasser, og er bemyndlget tll at gennemf0re de ved
tregtsaendrlnger, som er n,z,dvendlge, eller som Flnanstllsynet foreskrlver som betlngelse 
for godkendelse. Endvldere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. § 7, stk. 3, nr. 
1- 8.

Stk. 6 Bestyrelsen tr.:effer beslutnlng am, hvorvldt forenlngen skal lndglve ans0gnlng om opta
gelse tll handel af andele I en eller flere afdellnger eller andelsklasser pS et reguleret mar
ked. Det er alene generalforsamllngen, der er bemyndlget tll at trreffe beslutnlng om at 
afnotere en afdeling eller en andelsklasse fra et reguleret marked. 

Stk. 7 Bestyrelsen er bemyndlget tll at foretage forel0blg udlodnlng 1 foreningens afdelinger, jf. 
§ 26, stk. 3.

Administration 

§ 21 Bestyrelsen anscetter en direktlon tit at varetage den dagllge ledelse. Dlrektionen skal udf1:1re sit 
hverv I overensstemmelse med bestyrelsens retningsllnjer og anvlsnlnger. 
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Stk. 2 Bestyrelsen kan I stedet delegere den dagllge ledelse af forenlngen tll et lnvesterlngsfor
valtnlngsselskab, saledes at de opgaver, der pahvller foreningens dlrekt0r, udf0res af ln
vesterlngsforvaltnlngsselskabets direktlon. Finanstllsynet skal godkende foreningens dele
gation af den dagllge ledelse til et lnvesterlngsforvaltnlngsselskab. 

Stk. 3 Bestyrelsen kan trcekke delegatlonen efter stk. 2 tllbage og delegere den dagllge ledelse 
af forenlngen til et nyt investerlngsforvaltnlngsselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vii 
vcere til gavn for forenlngen. Flnanstilsynet skal godkende foreningens delegation af den 
dagllge ledelse til et nyt lnvesterlngsforvaltnlngsseiskab. 

Stk. 4 Foreningens aktivlteter skal ved udsklftning af lnvesteringsforvaltnlngsselskabet efter stk. 
3 overdrages dlrekte fra det forhenvrerende lnvesteringsforvaltnlngsselskab tll forenlngens 
nye lnvesterlngsforvaltnlngsselskab. 

Tegningsregler 

§ 22 Forenlngen tegnes af: 

1. to bestyrelsesmedlemmer I forenlng eller

2. et bestyrelsesmedlem I forenlng med et medlem af dlrektionen i forenlngens forvalt
ningsselskab.

Stk. 2 Bestyrelsen l<an meddele prokura. 

Stk. 3 Bestyrelsen trreffer beslutnlng om, hvem der ud0ver stemmeretten pa forenlngens flnan
slelle lnstrumenter. 

Adminlstratlonsomkostnlnger 

§ 23 Hver af forenlngens afdellnger og andelsklasser afholder egne omkostninger. 

Stk. 2 Fceilesomkostnlngeme ved forenlngens vlrksomhed I et regnskabsar deles mellem afdelln
gerne/andelsklasserne under hensyntagen tll bade deres rnvesterlngs- og admlnlstrations
mcessige ressourceforbrug I IJ1Jbet af perloden og tll deres formue prime perloden, Jf. dog 
stk. 4. 

Stk. 3 Safremt en afdellng eller andelsklasse lkke har ekslsteret I hele regnskabsaret, brerer den 
en forholdsmresslg andel af frellesomkostningerne. 

Stk. 4 Ved fcellesomkostnlnger forstas de omkostnlnger, som ikke kan henfl<Jres tll de enkelte 
afdellnger henholdsvls andelsklasser. 

Stk. 5 De samlede admlnlstratlonsomkostnlnger, herunder omkostnlnger tll bestyrelse, admini
stration, It, revision, tllsyn, markedsfJllrlng, formldling og depotselskabet ma for hver af
dellng eller andelsktasse lkke overstlge 2,5% af den gennemsnltllge formuevcerdl I afde
llngen eller andelsklassen lnden for regnskabsaret, medmlndre andet er anfJllrt for den 
enkelte afdellng I § 6. 
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Stk. 6 Hver afdellng ma udover de I stk. 5 mevnte admlnlstratlonsomkostnfnger afholde et resul
tatafhrenglgt honorar pa makslmalt 5% af afdelingens h0jeste formue lnden for et kalen
derar. Resultatafhrenglgt honorar er underlagt et prlnclp om High Water Mark. 

Depotselskab 

§ 24 Forenlngens flnanslelle lnstrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen 
vrelger et depotselskab. Valget af depotselskab skal godkendes af Flnanstllsynet. 

Stk. 2 Bestyrelsen trreffer beslutnlng om rend ring af valg af depotselskab, hvls bestyrelsen finder, 
at det vii vaere tll gavn for forenlngen. Forenlngens aktlver skal I sa tllfrelde overdrages 
dlrekte fra det forhenvrerende depotselskab til det nye depotselskab. 

Arsrapport, revision og overskud 

§ 25 Forenlngens regnskabsar er kalenderaret. 

Stk. 2 For hvert regnskabsar udarbejder ledelsen en arsrapport, bestaende som minimum af en 
ledelsesberetnlng og en ledelsespategnlng for forenlngen samt et arsregnskab for hver 
enkelt afdellng, besdlende af en resultatopg0relse, en balance og noter, herunder redeg0-
relse for anvendt regnskabspraksls. Redeg0relse for anvendt regnskabspraksls kan udar
bejdes som en fcelles redeg0relse for afdellngerne. 

Stk. 3 Forenlngen udarbejder halvarsrapport for hver afdellng Jndeholdende resultatopg0relse for 
perloden L januar tll 30. junl samt en balance pr. 30. juni I overensstemmelse med be
kendtg'1Jre1se om flnanslelle rapporter for danske UCITS. 

Stk. 4 Arsrapporten revlderes af mlndst en statsautorlseret revlsor, der er valgt af generalfor
samllngen. Revlslonen omfatter lkke ledelsesberetnlngen og de supplerende beretnlnger, 
som indgar I arsrapporten. 

Stk. 5 Arsrapporter og halvarsrapporter kan udarbejdes og afl.egges pa dansk eller engelsk. 

Stk. 6 Forenlngen udleverer p� begc:erlng den seneste reviderede arsrapport og den seneste halv
arsrapport ved henvendelse tll foreningens kontor. 

§ 26 Udloddende afdelinger foretager en udlodnlng, der opfylder de I llgnlngslovens § 16 C anf111rte krav 
tll mlnlmumsudlodnlng, 

Stk. 2 Provenu ved formuereallsatlon I 0vrlgt tlllcegges afdellngens formue, medmlndre general
forsamlingen efter bestyretser,s forslag trceffer a11den beslutnlng. 

Stk. 3 I udloddende afdelinger kan der efter regnskabs�rets afslutnlng, men lnden ordlncer ge
neralforsamllng afholdes, foretages udlodnlng, der opfylder de I llgnlngslovens § 16 Can
f'1lrte krav tll mlnimumsudlodnlng. Hvls udlodnlngen undtagelsesvlst lkke opfylder reglerne 
1 llgnlngslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderllgere bel'1Jb. P� den ordlncere 
generalforsamllng godkendes st111rrelsen af udlodnlngen. 

Stk. 4 Udbytte af andele I en udloddende afdellng registreret I en vrerdlpaplrcentral betales via 
investorens konto I det kontofi:irende lnstitut. 

20 



Stk. 5 I akkumulerende afdellnger henl�gges nettooverskuddet tll for11Jgelse af afdelingens for
mue. 

0-0-0-0-0

S!lledes vedtaget p& bestyrelsesmrade den 9'. oktober 2017. 

K11Jbenhavn, den 'f . oktober 2017 

I bestyrelsen 

Tine Roed 

Erik Hri,jberg Nlelsen 

ForanstAende vedla!gter for l \I\ v� 1.-\-c"' �� -

-"J'0'+"'¥'1 . H,�,\-\ �t" '"'"vcs+ 
dert rreder i stedet for de sanest den \L ot.\oloe.r 2ofl
godkendte vedtmgter, godkendes herved i medf0r af lov om 
lnvesterlngsforenlnger m.v. som gretdende lndtil videre. 
Ananstilsynet, den 

L\-. de..c..e..�bcr �l� 

JG:�� 
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Bilag 1 til vedtaegterne 

for 

Investeringsforeningen Multi Manager Invest 

Fortegnelse over qodkendte markeder

lf!iflge Flnanstllsynets vejlednlng af 5. Januar 2015 om, hvllke markeder danske UCITS kan lnvestere p� I 
henhold til § 139 I lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. er fe/gende markeder godkendt af Flnanstllsynet 
efter lov om lnvesterlngsforeninger 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 ogs§ kaldet OTC-Fixed Income Market
• Rule 144A udstedelser, hvor der er tllknyttet en ombytnlngsret tll papirer, der lnden for et �r regi

streres hos SEC I henhold til Securities Act af 1933, og som omsaettes p� OTC-Fixed Income Market

I henhold til Flnanstllsynets vejledning af 5. januar 2015 om, hvllke markeder danske UCITS kan lnvestere 
p� I henhold tll § 139 i lov om lnvesterlngsforenlnger m.v. vurderes fllllgende markeder af forenlngen, 
foruden ovennaevnte, at leve op til Flnanstllsynets retningsllnjer: 

London Stock Exchange 
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