Dagsorden
for den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, afdeling
Europæiske aktier

Fredag den 28. september 2018 fra kl. 10.00 - 10.30 i
Nordeas lokaler
Strandgade 3
1401 København K

1.

Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat nedenstående
forslag:

2.

1.a

Afvikling af afdeling Europæiske aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros,
jf. bilag til dagsordenens punkt 1.a.

1.b

Tilføjelse af ”- under afvikling” til foreningens vedtægter, jf. bilag til dagsordenens
punkt 1.b.

1.c

Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og
Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.

Eventuelt

Bilag til dagsordenens punkt 1.a.
Gennem en periode har efterspørgslen efter afdeling Europæiske aktier været aftagende og efter
bestyrelsens vurdering har afdelingen udsigt til fortsat lav efterspørgsel. Endvidere er den største
investor udtrådt af afdelingen, hvilket har resulteret i en formindskelse af formuen fra ca. DKK 110m til
ca. DKK 24m i AuM. Det kan derfor blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, der er
nødvendig for at forvalte afdelingen tilstrækkeligt omkostningseffektivt.
På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at afdelingen Europæiske aktier afvikles i form af en
forenklet afvikling, jf. § 112 med henvisning til § 115 i lov om investeringsforeninger m.v., og at
midlerne udbetales til afdelingens investorer.
Afviklingsdatoen er ikke besluttet på nuværende tidspunkt, men det foreslås at bestyrelsen delegerer
denne beslutning til Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, da det afhænger af
en detaljeret operationel planlægning, som først vil ske når beslutningen er truffet.
Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse af en forenklet afvikling.
Stemmeret kan kun udøves af investorer i afdeling Europæiske aktier.

Bilag til dagsordenens punkt 1.b.
Nuværende vedtægtsformulering

Foreslået vedtægtsændring

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

…

…

Nr. 7

Nr. 7

Europæiske aktier

Europæiske aktier – under afvikling

…

…

