
 

 
 
 
 

 
Generalforsamling i 

Kapita lforeningen Nykredit Alpha 
 
 
Kapitalforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. 
april 2016 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. 
 
 
Dagsorden 
 
1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det for-

løbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisa-
tioner, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar 

2. Forslag fremsat af bestyrelsen 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
4. Valg af revision 
5. Eventuelt 
 
 
Ad 2. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ajourføring af vedtægterne. Der henvises til 

vedhæftede oversigt over væsentlige ændringer.  Det fuldstændige forslag fremgår 
af foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk. 

 
Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer, direktør Tine Roed, advokat Kim Høibye, direktør 

Mads Jensen samt direktør Erik Højberg Nielsen er på valg. Alle har erklæret sig villi-
ge til at modtage genvalg. 

 
Ad 4. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er på valg. Bestyrelsen foreslår 

genvalg. 
 
Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag 
til vedtægtsændringer er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Otto Mønsteds Plads 
9, 1780 København V. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning frem-
sendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom den kan 
findes på nykreditinvest.dk. 
 
Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 bankdage før generalforsam-
lingen ske ved henvendelse til foreningens kontor, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København 
V eller på tlf. 44 55 92 00. 
 
Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for 
generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer. 
 
 

København, den 23. marts 2016 
 

Bestyrelsen for 
 

Kapitalforeningen Nykredit Alpha 
  

http://www.nykreditinvest.dk/


   
Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Kapitalforeningen Nykredit Al-
pha: 
 
 
Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret således, at disse bringes i 
overensstemmelse med vedtagen og ikrafttrådt lovgivning. 
 
• Som bilag 1 til vedtægterne indsættes: 

 
”Bilag 1 til vedtægterne 

for 
Kapitalforeningen Nykredit Alpha 

 
 
 

Fortegnelse over godkendte markeder 
 
Ifølge Finanstilsynets vejledning af 5. januar 2015, om hvilke markeder danske UCITS kan 
investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., er følgende 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 også kaldet OTC–Fixed Income Market  
 
I henhold til Finanstilsynets vejledning af 5. januar 2015, om hvilke markeder danske 
UCITS kan investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., vurderes 
følgende markeder foruden ovennævnte af foreningen at leve op til Finanstilsynets ret-
ningslinjer: 
 
• London Stock Exchange” 
 
 
• I § 6, stk. 1, 2 og 3 tilføjes: 

 
”Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til 
handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til 
Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.” 

 
• I § 6, stk. 2 ændres markedsafgrænsninger til: 

 
”Restløbetiden på erhvervede stats- og realkreditobligationer samt junior covered 
bonds må maksimalt være 5 år. Obligationerne skal være optaget til handel på et re-
guleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Fe-
deration of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret 
marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og of-
fentligt.” 

 
Endvidere er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af sproglig karakter. 
 
Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside nykre-
ditinvest.dk 
 



Vedtægter 

for 

Kapitalforeningen Nykredit Alpha 

Navn og hjemsted 

§ 1 Foreningens navn Kapita lfo reningen Nyk redit Alpha . 

Stk. 2  Foreningen opererer tillige under b inavnet Hedgeforeningen Multi Manager Hedge (Kapi-
ta lfo rening) og Hedge foreningen Nyk redit Alpha  (Kapita lfo rening). 

Stk. 3  Foreningens hjemsted e r Københavns Kommune . 

Formål 

§ 2 Foreningens formål e r efter vedtægternes bestemmelser herom fra  en e lle r fle re  investore r a t 
skabe e t a fkast til foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder va luta , e lle r 
finansie lle  instrumente r omfa tte t a f b ilag 5 i lov om finansie l virk somhed. 

Investorer 

§ 3 Investorer i fo reningen er enhver, som ejer en eller flere andele a f foreningens formue  (he re fte r 
”ande le ”). 

Stk. 2 Foreningens a fdelinger retter sig mod detailinvestorer, medmindre andet fremgår af om-
ta len a f den enke lte  a fde ling i § 6. 

Hæftelse 

§ 4 Foreningens investorer hæfter alene med deres indskud og har derudover ingen hæftelse  fo r fo r-
eningens fo rp ligte lse r. 

Stk. 2 Foreningens a fdelinger, jf. § 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hve r a fde ling hæfte r 
dog også for sin andel af de omkostninger, der e r fælles for afdelingerne i foreningen. Er 
de r forgæves foretaget re tsforfølgning, eller e r det på anden måde godtgjort, at en afde-
ling ikke kan opfylde sine forpligtelser e fter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk 
fo r a fde lingens ande l a f de  fælle s omkostninge r. 

Stk. 3 Foreningens bestyrelsesmedlemmer og forvalter hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer:



Midlernes anbringelse 
 
§ 5  Investeringerne i hver a fdeling foretages i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative 

investeringsfonde § 3, stk. 1, nr. 11 og vedtægternes § 6. 
 
 

Afdelinger og andelsklasser 
 
§ 6  Foreningen e r opde lt i fø lgende  a fde linge r: 

 
 Stk. 1  MIRA 

 
Afde lingen investe re r ud fra  e t princip om abso lut a fkastmå l.  
 
Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at p lacere midler i stats- og rea l-
k reditobligationer samt i obligationer med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dæk-
kede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Afdelingen kan endvide re  
investere i junior covered bonds. Afdelingen kan desuden placere sine midler i kontantin-
deståender, a fta le indskud og a fledte  finansie lle  instrumente r.  
 
Afdelingens risikopolitik er a t håndtere de risici, der er ved a t søge  a t drage  fo rde l a f 
d iverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, de r e r 
knyttet til investeringer i obligationer. R isikoprofilen i a fdelingen vil grunde t gearingen 
a fspe jle  en hø j risiko  må lt ved standarda fvige lsen på  a fkaste t. 
 
Med henblik på a t fastholde afdelingens risikoprofil e r der fastlagt risikorammer for brut-
toeksponering, positions- og markedsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko og gearingsri-
siko . 
 
Bruttoeksponering 
 
Afdelingens bruttoeksponering må maksimalt udgøre 4.400% af a fde lingens samlede  
fo rmue . 
 
Investe ringsområde , positions- og markedsrisiko  
 
Afdelingen investerer sine midler i danske stats- og realkreditobligationer samt i obligati-
oner med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dæk-
kede realkreditobligationer. Afdelingen kan endvidere investere sine midler i andre skan-
dinaviske stats- og realkreditobligationer med en ra ting på AA- fra S&P eller tilsva rende  
fra  Moody’s eller tilsvarende fra e t andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau 
på  investeringstidspunktet, samt i Eurozone og amerikanske stats- og realkreditobliga ti-
oner med en rating på AA- fra S&P e ller tilsvarende fra Moody’s eller tilsva rende  fra  e t 
andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Afde -
lingen må placere ind til 100% af a fdelingens lange positioner i én og samme obliga ti-
onsudstede lse . 
 
Afdelingen kan desuden investere sine midler i junior covered bonds. Afde lingens be -
ho ldning a f junio r cove red bonds må maksima lt udgøre  500% a f fo rmuen. 
 
Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked, de r e r medlem a f 



World Federation o f Exchanges e ller medlem a f Federation o f European Securitie s Ex -
changes (FESE), e ller handlet på et andet reguleret marked i EU e ller USA, der e r rege l-
mæssigt a rbe jdende , ane rkendt og o ffentligt. 
 

Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle  instrumente r optage t til 
handel på de i b ilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurde res a t leve  op til  
Finanstilsyne ts re tningslinje r fo r godkendte  markede r.  
 
Afdelingen kan desuden placere sine midler i kontantindeståender, aftaleindskud og a f-
ledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan indskyde midler i e t k reditinstitut i e t land 
inden for Den Europæiske Union eller i e t land, som Unionen har indgået aftale  med på  
de t finansielle område. Afdelingen kan anvende afledte finansie lle  instrumente r med  
henblik på risikodækning, optimering af a fdelingens a fkast/risikoprofil eller afdækning a f 
va lutakursrisiko. Afdelingen kan anvende repo- og terminsforretninger til gearing samt 
fo re tage  shortfo rre tninge r.  
 
Afkastudsving 
 
Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 40% p.a. på 1 å rs sigt, 30% p.a. på  
3 å rs sigt og 20% p.a . på  5 å rs sigt. 
 
Likvid ite tsrisiko  
 
Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten e r høj, idet der dog ikke er fastsa t 
en ramme for likviditetsrisikoen. Likviditet til indløsning a f investorer kan om nødvendigt 
fremska ffes ved optage lse  a f lån e lle r udnytte lse  a f k reditfacilite te r. 
 
Gearingsrisiko  
 
Afdelingen kan optage lån på op til 1.000% af sin formue som led i a fdelingens investe -
ringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til a t foretage indløsning a f  
investorers andele, samt midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investe -
ringe r e lle r fo r a t udnytte  tilde lte  tegningsre ttighede r. 
 
Afdelingen kan endvidere foretage kortvarige overtræk på sine konti hos fo reningens  
depositar som e t operationelt led i p laceringen og allokeringen a f midler. Overtræk anses 
som lån. 
 
Afde lingen kan stille  sine  ak tive r til sikke rhed fo r sine  fo rp ligte lse r. 
 
De  for a fdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne  ove rsk ride lse r 
fø lger a f grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge a f, a t a fdelingen 
udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i a fdelingens  
fo rmue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, 
anses hændelsen ikke som en overskridelse af a fdelingens risikorammer og ska l ikke  
o ffentliggøres.  
 
De  samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, admini-
stra tion, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, o ffentlige 
myndigheder og depositar må for a fdelingen ikke overstige 3,5% a f den højeste formue-
værdi i a fdelingen inden for et regnskabsår eksklusive eventuelt re sultatafhængigt rådgi-

Slettet: full member eller associate 
member



ve rhonora r.  
 
De  samlede administrationsomkostninger inklusive resultata fhængigt honora r må fo r 
a fdelingen ikke overstige 7,5% af den højeste formueværdi inden fo r regnskabsåre t. 
 
Resultatafhængigt honorar er underlagt e t princip om High Water Mark. For afdeling MI-
RA udgør de t resulta ta fhængige  honora r: 
 
• Det resultatafhængige honorar kan maksimalt udgøre 5% a f afdelingens højeste  

fo rmue inden for e t kalenderår, idet grænsen for de samlede administrationsom-
kostninge r ink lusive  resulta ta fhængigt honora r ovenfor ska l iagttages. 

 
• Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes a fkasta fhængigt 

honorar, når afdelingens formue har opnået en positiv værdistigning, og a t de r 
ikke udbetales a fkastafhængigt honorar af det samme a fkast mere end en gang.  

 
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. §§ 10 og 11. 
 
Afde lingen e r bevisudstedende  og akkumule rende . 
 

 Stk. 2  KOBRA 
 
Afde lingen investe re r e fte r e t princip om abso lut a fkastmå l.  
 
Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved a t p lace re  mid le r i danske  og 
udenlandske stats- og realkreditobligationer samt i obligationer med tilsvarende sikke r-
hed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditob liga tione r. 
Afdelingen kan endvidere investere i junior covered bonds. Afdelingen kan desuden p la -
ce re  sine midler i kontantindeståender, aftaleindskud og afledte finansielle instrumente r. 
 
Afdelingens risikopolitik er a t håndtere de risici, der er ved a t søge  a t drage  fo rde l a f 
d iverse rentespænd i obligationsmarkedet og samtidig begrænse rente risikoen, de r e r 
knyttet til investeringer i obligationer. R isikoprofilen i a fdelingen vil grunde t gearingen 
a fspe jle  en hø j risiko  må lt ved standarda fvige lsen på  a fkaste t.  
 
Med henblik på a t fastholde afdelingens risikoprofil e r der fastlagt risikorammer for brut-
toeksponering, positions- og markedsrisiko , a fkastudsving og gearingsrisiko . 
 
Bruttoeksponering 
 
Afdelingens bruttoeksponering må maksimalt udgøre 8.800% af a fde lingens samlede  
fo rmue . 
 
Investe ringsområde , positions- og markedsrisiko  
 
Afdelingen investerer sine midler i danske stats- og realkreditobligationer samt i obligati-
oner med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dæk-
kede realkreditobligationer. Afdelingen kan endvidere investere sine midler i andre skan-
dinaviske stats- og realkreditobligationer med en ra ting på AAA fra S&P eller tilsvarende  
fra  Moody’s eller tilsvarende fra e t andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau 
på  investeringstidspunktet, samt i Eurozone stats- og realkreditobligationer med en ra -



ting på AAA fra S&P eller tilsvarende fra Moody’s eller tilsvarende fra e t andet internatio-
na lt anerkendt k reditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Afdelingen må p lacere 
ind til 100% af afdelingens lange positioner i én og samme obliga tionsudstede lse . 
 
Afdelingen kan desuden investere sine midler i junior covered bonds. Afde lingens be -
ho ldning a f junio r cove red bonds må maksima lt udgøre  500% a f fo rmuen. 
 
Restløbetiden på erhvervede stats- og realkreditobligationer samt junior covered bonds 
må maksimalt være 5 å r. Obligationerne skal være optaget til handel på e t reguleret 
marked, der er medlem a f World Federation o f Exchanges eller medlem a f Federation o f 
European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i Den 
Europæiske Union, der e r regelmæssigt arbejdende, anerkendt og o ffentligt. 
 

Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle  instrumente r optage t til 
handel på de i b ilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurde res a t leve  op til  
Finanstilsyne ts re tningslinje r fo r godkendte  markede r.  
 
Afdelingen kan desuden placere sine midler i kontantindeståender, aftaleindskud og a f-
ledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan indskyde midler i e t k reditinstitut i e t land 
inden for Den Europæiske Union eller i e t land, som Unionen har indgået aftale  med på  
de t finansielle område. Afdelingen kan anvende afledte finansie lle  instrumente r med  
henblik på risikodækning, optimering af a fdelingens a fkast/risikoprofil eller afdækning a f 
va lutakursrisiko. Afdelingen kan anvende repo- og terminsforretninger til gearing samt 
fo re tage  shortfo rre tninge r.  
 
Afkastudsving 
 
Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 40% p.a. på 1 å rs sigt, 30% p.a. på  
3 å rs sigt og 20% p.a . på  5 å rs sigt. 
 
Likvid ite tsrisiko  
 
Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten gennemsnitligt er høj, idet der dog 
ikke er fastsat en ramme for likviditetsrisikoen. Likviditet til indløsning a f medlemmer 
kan om nødvendigt fremskaffes ved optagelse af lån eller udnyttelse a f kreditfacilite te r. 
 
Gearingsrisiko  
 
Afdelingen kan optage lån på op til 4.000% af sin formue som led i a fdelingens investe -
ringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til a t foretage indløsning a f  
medlemmers andele, samt midlertidig finansiering ved omlægning a f a fdelingens investe-
ringe r e lle r fo r a t udnytte  tilde lte  tegningsre ttighede r.  
 
Afdelingen kan endvidere foretage kortvarige overtræk på sine konti hos fo reningens  
depositar som e t operationelt led i p laceringen og allokeringen a f midler. Overtræk anses 
som lån. 
 
Afde lingen kan stille  sine  ak tive r til sikke rhed fo r sine  fo rp ligte lse r. 
 
De  for a fdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne  ove rsk ride lse r 
fø lger a f grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge a f, a t a fdelingen 



udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i a fdelingens  
fo rmue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, 
anses hændelsen ikke som en overskridelse af a fdelingens risikorammer og ska l ikke  
o ffentliggøres.  
 
De  samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, admini-
stra tion, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, o ffentlige 
myndigheder og depositar må for a fdelingen ikke overstige 3,5% a f den højeste formue-
værdi i a fdelingen inden for et regnskabsår eksklusive eventuelt re sultatafhængigt rådgi-
ve rhonora r.  
 
De  samlede administrationsomkostninger inklusive resultata fhængigt honora r må fo r 
a fdelingen ikke overstige 7,5% af den højeste formueværdi inden fo r regnskabsåre t. 
 
Resultatafhængigt honorar er underlagt e t princip om High Water Mark. For afdeling KO-
BRA udgør de t resulta ta fhængige  honora r: 
 
• De t resultatafhængige honorar kan maksimalt udgøre 5% a f afdelingens højeste  

fo rmue inden for e t kalenderår, idet grænsen for de samlede administrationsom-
kostninge r ink lusive  resulta ta fhængigt honora r ovenfor ska l iagttages. 

 
• Be regning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes a fkasta fhængigt 

honorar, når afdelingens formue har opnået en positiv værdistigning, og a t de r 
ikke udbetales a fkastafhængigt honorar af det samme a fkast mere end en gang 

 
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. §§ 10 og 11. 
 
Afde lingen e r bevisudstedende  og akkumule rende . 
 

 Stk. 3  Alternativer 
 
Afdelingen investerer ud fra e t princip om absolut afkastmål. Afde lingens fo rmå l e r a t 
optimere  a fkaste t ved investe ring i én e lle r fle re  ak tivk lasse r.  
 
Afdelingens formål er a t levere et højt afkast ved investering i illikvide alternative ak tiv-
k lasse r som eksempe lvis infrastruk tur og a lte rna tiv ene rg i.  
 
Afdelingen investerer sine midler i aktier e ller andre kapitalande le , depotbevise r (fx . 
ADRs og GDRs), obligationer, andele i danske UCITS, andele i kapitalforeninger, andele i  
udenlandske investeringsinstitutter, exchange traded funds (ETFs), exchange  traded 
commodities (ETCs), strukturerede obligationer samt i a fledte finansielle  instrumente r, 
de r kan handles på  enten e t regule re t marked e lle r OTC. 
 
De t e r afdelingens risikopolitik at håndtere likviditetsrisici ved at holde  en vis ande l a f 
lik vide  instrumente r, så ledes a t de r tilstræbes lik vid ite t i a fde lingen. 
 
Med henblik på a t fastholde afdelingens risikoprofil e r der fastlagt risikorammer for brut-
toeksponering, positions- og markedsrisiko , a fkastudsving og gearingsrisiko . 



 
Bruttoeksponering 
 
Afdelingens bruttoeksponering må maksimalt udgøre 400% af a fdelingens samlede  fo r-
mue . 
 
Investe ringsområde , positions- og markedsrisiko  
 
Investeringsstrategien i afdelingen er a t investere i illikvide a lternativer fo r a t opnå  en 
illikviditetspræmie. I investeringsstrategien søges en eksponering til b landt ande t infra -
strukturprojekter samt alternative energiprojekter med lav samvarians på  a fkaste t til 
trad itionelle aktivklasser som aktier og obligationer. For a t understøtte en vis lik vid ite t i 
a fde lingen vil de r desuden investe res en vis ande l i lik vide  instrumente r. 
 
Afdelingen kan som led i a fdelingens investeringsstrategi og i forbindelse med portefølje-
p lejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dække t basis 
med henblik på risikoafdækning og optimering a f afdelingens afkast. Afdelingen kan an-
vende a fledte finansielle instrumenter, der enten er optaget til hande l på  e t regule re t 
marked, eller som handles OTC. Afdelingen må ikke indgå i handler med a fledte  finan-
sie lle  instrumente r på  råvare r, de r kan medføre  fysisk  leve ring ved udløb. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i e t kreditinstitut i henhold til bestemmelse rne  he rom i  
lov om investe ringsforeninge r m.v. 

 
Afdelingen skal investere i værdipapirer optaget til handel på regulerede markede r i EU  
e ller regulerede markeder, som er medlem a f World Federation o f Exchanges, eller på e t 
reguleret marked, der er medlem a f Federation o f European Securities Exchanges (FESE) 
e ller i andele i danske UCITS, kapitalforeninger og lignende udenlandske investeringsin-
stitutter. Afdelingens investeringer i a lternative aktivklasser kan foretages i øvrige  vær-
d ipapire r, som ikke  handles på  regule rede  markede r. 
Afdelingen kan allokere 100% a f sine midler til den samme aktivklasse under hensynta-
gen til lik vid ite t.  
 
Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle  instrumente r optage t til 
handel på de i b ilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurde res a t leve  op til  
Finanstilsyne ts re tningslinje r fo r godkendte  markede r.  
 
Ved investering i danske UCITS, kapitalforeninger, udenlandske investeringsinstitutte r,  
ETFs, ETCs e ller lignende kan afdelingen investere 100% af sin formue i én fondskode  
 
Afdelingen kan investere indtil 100% a f sin formue i én e ller flere obliga tione r udstedt 
e lle r ga rante re t a f en sta t.  
 
Afde lingen kan fo re tage  værdipapirudlån. 
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Afkastudsving 

Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 20% p.a . på  1, 3 og 5 å rs sigt. 
 
Likvid ite tsrisiko  
 
Afdelingen investerer i illikvide instrumenter, og selvom afdelingen til a lle tider tilstræber 
a t holde en vis likvid beholdning, kan der i sjældne tilfælde være behov for, at afdelingen 
suspenderer indløsning af investe ringsbevise r i en korte re  e lle r længere  pe riode . 
 
Gearingsrisiko  
 
Afdelingen må foretage gearing på indtil 100% af a fdelingens formue ved optage lse  a f  
lån eller ved overtræk på sine konti hos foreningens depotse lskab i fo rb inde lse  med 
emissioner og indløsninger, udnyttelse a f tegningsrettigheder samt ved midlertidig finan-
sie ring a f handle r.  
 
Afde lingen kan stille  sine  ak tive r til sikke rhed fo r a fde lingens fo rp ligte lse r. 
 
De  for a fdelingen fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne  ove rsk ride lse r 
fø lger a f grunde, som afdelingen ikke har indflydelse på eller som følge a f, a t a fdelingen 
udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i a fdelingens  
fo rmue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, 
anses hændelsen ikke som en overskridelse af a fdelingens risikorammer og ska l ikke  
o ffentliggøres.  
 
De  samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, admini-
stra tion, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, o ffentlige 
myndigheder og depositar må for a fdelingen ikke overstige 3,5% a f den højeste formue-
værdi i a fdelingen inden for et regnskabsår eksklusive eventuelt re sultatafhængigt rådgi-
ve rhonora r.  
 
De  samlede administrationsomkostninger inklusive resultata fhængigt honora r må fo r 
a fdelingen ikke overstige 7,5% af den højeste formueværdi inden fo r regnskabsåre t. 
 
Resultatafhængigt honorar er underlagt e t princip om High Water Mark. For afde ling Al-
te rna tive r udgør de t resulta ta fhængige  honora r: 
 
De t resultatafhængige honorar kan maksimalt udgøre 5% a f afdelingens højeste fo rmue  
inden for et kalenderår, idet grænsen for de samlede administrationsomkostninger inklu-
sive  resulta ta fhængigt honora r ovenfor ska l iagttages. 
 
Be regning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes a fkastafhængigt honora r, 
nå r afdelingens formue har opnået en positiv værdistigning, og a t de r ikke  udbe ta le s 



a fkasta fhængigt honora r a f de t samme a fkast mere  end en gang.  
 
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og ind løsning, jf. §§ 10 - 13.  
 
Da  a fdelingen investerer i illikvide aktiver har bestyrelsen bemyndigelse til at suspendere 
indløsning i kortere eller længere tid. Suspension a f indløsningen kan indføres, nå r de t 
de t skønnes nødvendigt for a t sikre en lige behandling a f investorer, når der e r usikke r-
hed om værdiansættelsen af a fdelingens aktiver, e ller når afdelingens aktiver fo r a t ho-
norere indløsningsanmodninger på grund af illikviditet ikke kan afhændes i fri hande l. 
Bestyrelsen har bemyndigelse til løbende at fastsætte objektive kriterier for suspension 
a f ind løsning i a fde lingens udbudsmate ria le . 
 
Afde lingen e r bevisudstedende  og akkumule rende . 
 

§ 7  En a fdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knytte t k lassespecifik ke  ak tive r. 
 

 Stk. 2  En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel a f afdelingens formue og helle r ikke  
til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har a lene ret til en del af a fkastet af 
fo rmuen, herunder en del a f afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespe-
cifik ke  ak tive r. 
 

 Stk. 3  En a fdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 
22, stk. 4. Ande lsk lasse rne  kan indbyrdes va rie re  på  fø lgende  karak te ristika : 
 

  1.  Denomine ring i va luta . 
 

  2.  De  type r a f investore r ande lsk lasse rne  markedsføres ove rfo r. 
 

  3.  Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i andelsklassebekendtgøre l-
sen. 
 

  4.  Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i ande lsk las-
sebekendtgørelsen og reglerne i bekendtgørelse om beregning a f emissions- og 
indløsningspriser ved tegning og ind løsning a f ande le  i danske  UCITS m.v. 
 

  5.  P risberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og ind løs-
ningsprise r ved tegning og ind løsning a f ande le  i danske  UCITS m.v. 
 

  6.  Klassespecifikke aktiver, der a lene kan være afledte finansielle instrumenter samt 
en kontantbeho ldning til brug fo r k lassens løbende  lik vid ite tsbehov. 
 

  7.  Udlodningspro fil (akkumule rende  e lle r ud loddende). 
 

  8.  Minimumsinveste ring. 
 

  9.  Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningen kan godtgøre , a t 
investorer i en andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning a f investorer i en anden 
ande lsk lasse . 
 



 Stk. 4  Foreningen skal enten på sin hjemmeside eller forvalterens hjemmeside oplyse  om an-
de lsklassernes karakteristika, der gælder for hver andelsklasse, og om princippe rne  fo r 
fo rde ling a f omkostninge r me llem ande lsk lasse rne . 
 

 Stk. 5  Stk . 1–4 finder ikke anvendelse på ande lsk lasse r uden re t til udbytte  (ex  kupon). 
 
 

Andele i foreningen 
 
§ 8  Andele i bevisudstedende afdelinger 

 
Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørre lse  på  k r. 
100 e lle r multip la  he ra f, medmindre  ande t e r anført he runder. 
 

 Stk. 2  Hve r a fdeling a fholder samtlige omkostninger ved registrering af afdelingens andele i en  
værdipapircentra l. 
 

 Stk. 3  Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorernes andel a f 
fo reningens fo rmue . 
 

 Stk. 4  Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens register ove r investore r. 
 

 Stk. 5  Andelene er frit omsættelige og negotiable inden for investorkredsen fastlagt i § 3, stk .  
2. 
 

 Stk. 6  Ingen ande le  har særlige  re ttighede r. 
 

 Stk. 7  Ingen investor i fo reningen har p ligt til a t lade  sine  ande le  ind løse . 
  
 

§ 9  Andele i kontoførende afdelinger 

 
I kontoførende a fdelinger e r andelenes pålydende på 100 k r., medmindre andet er anført he run-
de r. 
 

 Stk. 2  De  til et indskud svarende antal andele forekommer ved en omregning a f indskudde t i  
fo rhold til den værdi, som en andel af den pågældende a fde lings fo rmue  har på  ind-
skudstidspunk te t. 
 

 Stk. 3  En investors indskud og beregnede andele registreres på en konto i fo reningen lydende  
på  investorens navn. Kontoen kan på foreningens vegne føres af en værdipapircentra l. 
 

 Stk. 4  Foreningen e ller værdipapircentralen udsteder en udskrift af sine bøger. Udskriften tjener 
som dokumenta tion fo r investorens indskud og ande le . 

 
 Stk. 5  Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages e lle r på  anden måde  

omsættes. 
 

 Stk. 6  Ingen ande le  har særlige  re ttighede r. 
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 Stk. 7  Ingen investor i fo reningen har p ligt til a t lade  sine  ande le  ind løse . 
 
 

Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 
 
§ 10  Værdien a f foreningens aktiver og forpligtelser værdiansættes, indregnes og måles af forvalteren i 

henhold til Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansie lle  rapporte r fo r 
danske  UCITS. 
 

 Stk. 2  Den indre værdi for en a fdelings andele beregnes ved a t d ivide re  fo rmuens værdi på  
opgøre lsestidspunk te t, jf. stk . 1, med anta l tegnede  ande le  i a fde lingen. 
 

 Stk. 3  Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at d ividere den på opgørelses-
tidspunktet opgjorte del a f afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, 
som andelsklassen oppebærer a fkast a f, korrigeret for eventuelle k lassespecifikke aktiver 
og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. 
 

 Stk. 4  Har bestyrelsen i obligationsafdelinger besluttet a t udstede andele uden re t til udbytte  
(ex kupon), jf. § 11, fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fast-
sættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning a f sådanne andele på grundlag 
a f den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, jf. stk. 1, e fter fradrag af det beregnede og reviderede 
udbytte  fo r de t fo regående  regnskabsår. 
 

 Stk. 5  Har bestyrelsen i aktieafdelinger besluttet a t udstede ande le  uden re t til udbytte  (ex  
kupon), jf. § 11, fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fastsæt-
tes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag a f 
den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, jf. stk. 1, efter fradrag a f det beregnede og revide rede  
udbytte for det foregående regnskabsår samt a fkastet heraf i perioden, hvor de r udste -
des ande le  uden re t til udbytte . 
 

 Stk. 6  Forva lteren af foreningen oplyser investorerne om værdiansættelsen og beregning af den 
indre værdi ved a t sende materialet til hver enkelt investor eller gøre oplysninge rne  til-
gænge lig  på  fo reningens hjemmeside  e lle r på  fo rva lte rens hjemmeside . 
 
 

Emission og indløsning 
 
§ 11  Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emis-

sion a f fondsandele. Beslutning om emission a f fondsande le  træffes a f gene ra lfo rsamlingen. 
 

 Stk. 2  Foreningen e r åben for nyemission den første bankdag i hver måned med indtil 5 bank -
dages varsel. Foreningens bestyrelse kan for den enkelte afdeling beslutte, at afdelingen  
skal være åben for nyemission på daglig eller ugentlig basis med indtil 5 bankdages va r-
se l, hvilke t ska l fremgå  a f a fde lingens prospek t. 
 

 Stk. 3  Bestyrelsen skal, før den træffer beslutning om emission, vurde re , om emissionen vil 
være  fo rsvarlig og forenelig med en afdelings formueforho ld, investe ringsstra tegi og 
investeringsmuligheder samt investorernes interesse. Bestyrelsen kan på sådant grund-
lag beslutte, at emission ikke skal foretages, e ller a t en emission skal begrænses til e t 
antal andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning må ikke være båret af usag-
lige hensyn eller medføre en forskelsbehandling a f ligestillede potentielle investore r, de r 
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ønske r a t tegne  ande le  i fo reningen. 
 

§ 12  På en investors forlangende skal foreningen indløse investorens ande l a f en a fde lings fo rmue . 
 

 Stk. 2  Foreningen e r på en investors forlangende og med indtil 5 bankdages va rse l åben fo r 
ind løsning den fø rste  bankdag i hve r måned.  
 

 Stk. 3  Foreningens bestyrelse kan for den enkelte a fdeling beslutte, a t a fde lingen ska l være  
åben for indløsning på daglig e lle r ugentlig  basis med indtil 5 bankdages va rse l. 
 

 Stk. 4  Foreningen kan udsætte  ind løsningen fo r en e lle r fle re  a fde linge r,  
 

  1.  når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på mar-
kede t, e lle r 
 

  2.  når foreningen af hensyn til en lige behandling a f investore rne  fø rst fastsætte r 
indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen a f ande lene  
nødvendige  ak tive r, e lle r 
 

  3.  når der er fastsat særlige  bestemme lse r fo r den enke lte  a fde ling, jfr. § 6. 
 
 

Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser 
 
§ 13   Dobbeltprismetode 

Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, stk . 2 - 5, jf. 
stk . 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg a f et beløb til dækning af udgifter ved køb a f  
finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administrati-
on, trykning, annonce ring samt provision til fo rmid le re  og garante r a f emissionen. 
 

 Stk. 2  Indløsningsprisen fastsættes e fter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, stk. 2 
- 5, jf. stk. 1, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning a f 
udgifter ved salg a f finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved ind løs-
ning. 
 

 Stk. 3  Foreningen o ffentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen på foreningens e ller fo rva l-
te rens hjemmeside . 
 

§ 14 
  

Enkeltprismetode 
Foreningen fastsætter e t e ller flere tidspunkter for opgørelse a f værdien, jf. § 10, stk . 2 - 5, jf. 
stk . 1, af andele i a fdelingen eller andelsklassen. T il afregning efter enkeltprismetoden af anmod-
ninger om emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fast-
sætte emissionsprisen og indløsningsprisen til indre værdi, jf. § 10, stk. 2 - 5, jf. stk . 1, på  de t 
fø rstkommende  opgøre lsestidspunk t. 
 

 Stk. 2  Foreningen o ffentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen på foreningens e ller fo rva l-
te rens hjemmeside . 
 

§ 15 
  

Modificeret enkeltprismetode 
Foreningen fastsætter e t e ller flere tidspunkter for opgørelse a f værdien a f ande le  i a fde lingen 
e ller andelsklassen. T il afregning efter den modificerede enkeltprismetode  a f anmodninge r om  
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emission og indløsning a f andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissi-
onsprisen og indløsningsprisen til indre værdi, jf. § 10, stk. 2 - 5, jf. stk. 1, på det førstkommende 
opgørelsestidspunkt. Foreningen kan tillægge e t gebyr til betaling af markedsføring og af finansiel-
le  fo rmid le re  til emissionsprisen. 
 

 Stk. 2  Hvis periodens nettoemissioner overstiger e t af bestyrelsen fastsat anta l ande le , ska l  
fo reningen til den indre værdi, § 10, stk. 2 - 5, jf. stk. 1, tillægge et gebyr til dækning a f 
handelsomkostninger til emissionsprisen. Hvis periodens nettoindløsninger overstige r e t 
a f bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen til den indre værdi, jf. § 10, fratræk-
ke e t gebyr til dækning af handelsomkostninger fra indløsningsprisen. Foreningens be -
styre lse  fastlægger stø rre lsen a f gebyre t ved emission og ind løsning. 
 

 Stk. 3  Foreningen o ffentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen på foreningens e ller fo rva l-
te rens hjemmeside . 
 
 

Generalforsamling 
 
§ 16  Genera lfo rsamlingen e r fo reningens hø jeste  myndighed. 

 
 Stk. 2  Genera lfo rsamling a fho ldes i Storkøbenhavn. 

 
 Stk. 3  Ord inær gene ra lfo rsamling a fho ldes hve rt å r inden udgangen a f april måned. 

 
 Stk. 4  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når investorer, der tilsammen ejer mindst 5% 

a f det samlede pålydende af andele i fo reningen/i en a fdeling/i en andelsklasse, eller nå r 
mindst to medlemmer af bestyrelsen eller foreningens revisor ha r anmode t he rom. 

 
 Stk. 5  Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksi-

ma lt 4 ugers skriftligt va rsel til a lle navnenoterede investorer, som har anmodet he rom, 
og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyre lsens 
skøn. 
 

 Stk. 6  I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, som  
angiver, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalfo rsam-
lingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indho ld 
fremgå  a f indka lde lsen. 
 

 Stk. 7  Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære genera lfo rsamlings ved-
kommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uge r fø r 
denne  fremlægges til e fte rsyn på  fo reningens kontor. 

 
 Stk. 8  Investorer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalfo rsamling, 

skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i å ret for genera l-
fo rsamlingens a fho lde lse . 
 

§ 17 
   

Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør a lle spørgsmå l  
vedrørende  gene ra lfo rsamlingens lovlighed, fo rhandlinge rne  og stemmeafg ive lsen. 
 

 Stk. 2  Foreningen fører en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives a f d irigen-
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ten. Generalforsamlingsprotokollen e ller en bekræftet udskrift skal være tilgænge lig  fo r 
investorerne på foreningens kontor senest 2 uger e fter generalforsamlingens afholdelse . 
 

§ 18  
  

Dagsordenen fo r den ord inære  gene ra lfo rsamling ska l omfa tte :  
 

  1.  Fremlæggelse a f å rsrapport herunder ledelsens beretning for de t fo rløbne  regn-
skabsår og eventuelt forslag til anvendelse a f provenu ved formuerealisa tione r til 
godkende lse  samt godkende lse  a f bestyre lsesmedlemmernes honora r 
 

  2.  Forslag fremsat a f investore r e lle r bestyre lsen 
 

  3.  Va lg a f medlemmer til bestyre lsen 
 

  4.  Va lg a f revision 
 

  5.  Eventue lt 
 

§ 19   Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort re t til sammen med en evt. råd-
g iver a t deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos forvalteren senest 5 bankdage  
fo rinden mod forevisning af fornøden dokumentation fo r besidde lse  a f ande le  i fo reningen. 
 

 Stk. 2  Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsam-
lingen e r noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer. 
 

 Stk. 3  De  beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en a fdelings inve -
storer for så vidt angår godkendelse af a fdelingens å rsrapport, ændring af vedtægternes 
reg ler for anbringelse af afdelingens formue, a fdelingens overflytning, a fvik ling, fusion 
e ller spaltning samt andre  spørgsmå l, som ude lukkende  vedrøre r a fde lingen. 
 

 Stk. 4  De  beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en ande lsk lasses 
investorer for så vidt angår ændring a f andelsklassens specifikke karakteristika, ande ls-
k lassens a fvikling og andre spørgsmå l, de r ude lukkende  vedrøre r ande lsk lassen. 
 

 Stk. 5  Hve r investor ha r 1 stemme for hve r k r. 100 på lydende  ande le . i a fde lin-
ge r/andelsklasser, der er denomineret i danske k roner. I a fdelinger eller ande lsk lasse r, 
de r er denomineret i anden va luta, beregnes antallet a f stemmer ved at multiplicere den 
nominelle værdi af investors antal andele med den o fficielt fastsatte valutakurs mod dan-
ske kroner på den a f Danmarks Nationalbank opgjorte liste over valutakurser 1 uge forud 
fo r generalforsamlingen, og d ividere resultatet med 100. Det således fundne stemmeta l 
nedrundes til nærmeste  he le  ta l. Hve r investor ha r dog mindst 1 stemme. 
 

 Stk. 6  Enhver investor har re t til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, 
de r skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyre lsen kan ikke  
g ives for mere end 1 år og skal g ives til en bestemt generalforsamling med en på  fo r-
hånd kendt dagsorden. 
 

 Stk. 7  Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, med undtage lse  
a f de  i § 22 nævnte  tilfælde . 
 

 Stk. 8  De r gælde r ingen stemmere tsbegrænsning. 
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 Stk. 9  Stemmeret kan ikke udøves for de andele, som en a fdeling e jer i andre a fdelinge r i fo r-
eningen. 
 

 Stk. 10  Ingen må foretage lyd- og b illedoptagelser på generalforsamlingen uden bestyre lsens  
udtrykke lige  samtykke . 
 
 

Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og afvikling m.v. 
 
§ 20   Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens afvikling e ller fusion, e r kun 

gyldig, hvis den tiltrædes a f mindst 2/3 såvel a f de stemmer, der er a fg ive t, som a f den de l a f 
fo rmuen, de r e r repræsente re t på  gene ra lfo rsamlingen. 
 

 Stk. 2  Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse a f en afdelings formue, en 
a fdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling e ller fusion a f den ophørende  
enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning om ændring 
e r kun gyldig, hvis den tiltrædes a f mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er a fgivet, som  
a f den del af afdelingens fo rmue , de r e r repræsente re t på  gene ra lfo rsamlingen. 
 

 Stk. 3  Beslutning om ændring af vedtægternes regler for en andelsklasses specifikke karakte ri-
stika og en andelsklasses a fvikling, tilkommer på generalforsamlingen investore r i an-
de lsklassen. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes a f mindst 2/3 a f såvel de 
stemmer, der er a fgivet, som af den del a f andelsklassens formue, der er repræsente re t 
på  gene ra lfo rsamlingen. 
  

 Stk. 4  Beslutning om fusion træffes uanset § 20, stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyre l-
sen. 
 
 

Bestyrelsen 
 
§ 21  Bestyrelsen, der vælges a f generalforsamlingen, bestå r a f mindst 3 og hø jst 5 medlemmer. 

 
 Stk. 2  Bestyre lsen vælge r se lv sin fo rmand. 

 
 Stk. 3  Hve rt å r e r samtlige  bestyre lsesmedlemmer på  va lg. Genva lg kan finde  sted. 

 
 Stk. 4  Ethve rt medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet a f de t 

regnskabsår, hvori vedkommende  fylde r 70 å r. 
 

 Stk. 5  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer e r til stede . 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed e r fo rman-
dens stemme a fgørende . 
 

 Stk. 6  Bestyrelsens medlemmer modtager e t å rligt honorar, der godkendes af gene ra lfo rsam-
lingen.  
 

§ 22  Bestyre lsen har ansvare t fo r den ove rordnede  lede lse  a f fo reningens anliggender. 
 

 Stk. 2  Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstem-
me lse  med lovgivningen og vedtægte rne . 



 
 Stk. 3  Bestyrelsen er bemyndiget til a t foretage sådanne ændringer i fo reningens vedtægte r, 

som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som o ffentlige myndigheder påbyder. 
 

 Stk. 4  Bestyrelsen kan oprette nye a fdelinger og e r bemyndige t til a t gennemføre  de  ved-
tægtsændringer, som er nødvendige, e ller som o ffentlige myndigheder foreskriver. End-
vide re  kan bestyre lsen opre tte  nye  ande lsk lasse r, jf. § 7, stk . 3, nr. 1 – 9. 
 

 Stk. 5  Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal indgive ansøgning om opta-
ge lse til handel a f andele i en eller flere a fdelinger e ller andelsk lasse r på  e t regule re t 
marked. Det e r alene generalforsamlingen, der e r bemyndiget til at træffe beslutning om 
a t a fnote re  en a fde ling e lle r en ande lsk lasse  fra  e t regule re t marked. 
 
 

Administration/forvalter 
 
§ 23  Bestyrelsen skal udpege en forvalter, som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde 

jf. lov om forvaltere a f a lternative investeringsfonde § 5, stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at skifte  
fo rva lte r. 
 

 Stk. 2  Forva lte ren udgør fo reningens daglige  lede lse . 
 

 Stk. 3  Forva lteren stiller ved henvendelse til foreningens kontor eller på foreningens e lle r fo r-
va lterens hjemmeside de oplysninger samt eventuelle væsentlige  ændringe r he ra f til  
råd ighed, som skal stilles til rådighed for investorer i overensstemme lse  med lov om  
forva lte re  a f a lte rna tive  investe ringsfonde  m.v. § 62. 
 
 

Tegningsregler 
 
§ 24  Foreningen tegnes a f: 

 
  1.  to  bestyre lsesmedlemmer i fo rening e lle r 

 
  2.  e t bestyrelsesmedlem i fo rening med et medlem a f d irektionen hos fo reningens  

fo rva lte r. 
 

 Stk. 2  Bestyre lsen kan medde le  prokura . 
 

 Stk. 3  Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens finan-
sie lle  instrumente r. 
 
 

Omkostninger 
 
§ 25  Hve r a f fo reningens a fde linge r og ande lsk lasse r a fho lde r sine  egne  omkostninge r. 

 
 Stk. 2  Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i e t regnskabsår deles mellem a fde -

lingerne/andelsklasserne under hensyntagen til både deres investerings- og administrati-
onsmæssige ressourceforbrug i løbet a f perioden og til deres fo rmue  primo pe rioden. 
 

Slettet: administrere 



 Stk. 3  Så fremt en a fdeling e ller andelsklasse ikke har eksisteret i hele regnskabsåre t, bære r 
den en fo rho ldsmæssig ande l a f fælle somkostninge rne . 
 

 Stk. 4  Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de  enke lte  
a fde linge r e lle r ande lsk lasse r. 
 

 Stk. 5  De  samlede omkostninger indenfor regnskabsåret må for hver afdeling eller andelsklasse 
ikke  ove rstige  de  sa tse r, som e r anført fo r den enke lte  a fde ling i § 6. 
 
 

Depositar 
 
§ 26  Foreningens finansielle aktiver skal forvaltes og opbevares a f en depositar, som har tilladelse til a t 

være  depositar for en kapitalforening. Bestyre lsen træffe r beslutning om va lg a f deposita r. 
 

 Stk. 2  Så fremt en a fdeling ønsker at investere i finansielle instrumenter i e t tredje land, hvor 
lovgivningen k ræver, at d isse instrumenter skal opbevares på en konto e lle r i e t depot 
hos en lokal enhed, og er der ikke nogen lokale enheder, der opfylder delegationskrave-
ne  i § 54, stk. 2, nr. 5, litra b i lov om forvaltere a f alternative investeringsfonde  m.v., 
kan delegationen ske, såfremt betingelserne i § 57 i lov om forvaltere af alternative inve-
ste ringsfonde  m.v. e r opfyldt. 
 
 

Årsrapport, revision og overskud 
 
§ 27  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår aflægger foreningens bestyre lse  

en årsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gæl-
dende for danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning 
fo r foreningen samt e t årsregnskab for hver enkelt a fdeling bestående a f en balance, en resulta t-
opgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt 
regnskabspraksis kan udarbe jdes som en fælle s redegøre lse  fo r a fde linge rne . 
 

 Stk. 2  Foreningen udarbejder halvårsrapport for hver afdeling indeholdende resultatopgøre lse  
fo r pe rioden 1. januar til 30. juni samt en ba lance  pr. 30. juni. 
 

 Stk. 3  Årsrapporten revideres af mindst en statsautoriseret revisor, der er va lgt a f gene ra lfo r-
samlingen. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, 
som indgår i å rsrapporten. 
 

 Stk. 4  Foreningen udleverer på begæring den seneste reviderede å rsrapport og den seneste  
ha lvå rsrapport ved henvende lse  til fo reningen. 
 

§ 28  Udloddende a fdelinger foretager en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte k rav 
til minimumsudlodning. 

 Stk. 2  P rovenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges a fdelingens fo rmue , medmindre  ge -
ne ra lfo rsamlingen e fte r bestyre lsens fo rslag træffe r anden beslutning. 
 

 Stk. 3  Udbytte a f andele i en udloddende afdeling registreret i en værdipapircentral betale s via  
medlemmets konto  i de t konto førende  institut. 
 

 Stk. 4  Retten til udbytte af eventuelle fysiske investeringsbeviser i en afdeling eller andelsklas-



se  forældes, når udbyttet ikke er udbetalt senest 3 å r efter, at det forfaldt til udbetaling. 
Udbytte t tilfa lde r he re fte r a fde lingen. 
 

 Stk. 5  I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af a fdelingens fo r-
mue . 
 

 
 

o -o-0-o-o  
 
 
 

 
 Så ledes vedtage t på  ord inær gene ra lfo rsamling den 20. april 2016.  

 
 København, den 20. april 2016 

 
 

I bestyre lsen 
 
 
 
 

 

_______________________ 

T ine  Roed 

 

 

 _____________________ 

Kim Hø ibye  

 

   

________________________  ______________________ 

Mads Jensen 

 

 Erik  Hø jbe rg Nie lsen 
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Fortegnelse over godkendte markeder 
 
Ifø lge Finanstilsynets vejledning a f 5. januar 2015, om hvilke markeder danske UCITS kan investere på  i  
henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., er følgende markeder godkendt af Finanstilsyne t 
e fte r lov om investe ringsforeninge r m.v. § 139: 
 
• Medlemmer a f World Fede ra tion o f Exchanges (WFE) 
• NASDAQ 
• Medlemmer a f Fede ra tion o f European Securitie s Exchanges (FESE) 
• Det amerikanske  marked fo r high yie ld bonds også  ka lde t OTC–Fixed Income Marke t  
 
I henhold til Finanstilsynets ve jledning af 5. januar 2015, om hvilke markeder danske UCITS kan investe-
re  på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v., vurderes følgende markeder af foreningen, 
fo ruden ovennævnte , a t leve  op til Finanstilsyne ts re tningslinje r: 
 
• London Stock  Exchange  
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