Dagsorden
for den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros,
afdeling Mellemlange obligationer

Onsdag den 28. august 2019 kl. 11.00
Nordea
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.

Ændring af investeringsunivers for afdelingen Mellemlange obligationer således, at
afdelingen kan investere i udenlandske obligationer udstedt i en EU/EØS-møntenhed
eller i møntenheden fra et land, der er fuldt medlem af OECD, jf. bilag til
dagsordenens punkt 1.a.

1.b.

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.
Afdeling Mellemlange obligationer investerer i dag primært i obligationer denomineret i danske kroner (DKK),
men har også mulighed for at investere en mindre del af porteføljen i obligationer denomineret i Euro (EUR).
For at kunne udnytte interessante investeringsmuligheder uden for det eksisterende investeringsunivers
foreslås det, at tillade afdelingen også at investere i obligationer denomineret i andre valutaer end DKK og
EUR. I første omgang vil det alene omfatte investeringer i samme type obligationer, dog denomineret i
svenske kroner (SEK) eller i norske kroner (NOK). Udvidelsen af afdelingens investeringsunivers vurderes at
stemme overens med den eksisterende investeringsstrategi, og selvom det kun vil dreje sig om en mindre
del af porteføljen, forventes ændringen på længere sigt at kunne bidrage positivt til afdelingens
afkastmuligheder samt porteføljens diversifikation.
Bestyrelsen foreslår derfor, at afdelingens vedtægter ændres, så afdelingens investeringsunivers udvides.
Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse af de nye vedtægter.
Stemmeret kan kun udøves af investorer i afdelingen Mellemlange obligationer.

Nuværende vedtægtsformulering

Foreslået vedtægtsændring

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

…

…

Nr. 7.

Nr. 7

Mellemlange obligationer
Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske
kroner eller euro.

Mellemlange obligationer
Afdelingen investerer primært i obligationer denomineret i
danske kroner.

…

…

Afdelingens investeringer foretages fortrinsvis i
obligationer, der er noteret eller handles på børser
eller markeder, der er beliggende i et EU- eller EØSland, såfremt børsen eller markedet er et reguleret
marked, eller på børser eller markeder der er medlem af
World Federation of Exchanges, såfremt børsen eller
markedet befinder sig i et land, der er fuldt medlem af
OECD.

Afdelingen kan endvidere investere i udenlandske
obligationer udstedt i en EU/EØS-møntenhed eller i
møntenheden fra et land, der er fuldt medlem af OECD
og som er optaget til notering eller handel på enten et
reguleret marked indenfor EU/EØS eller på markeder
uden for EU/EØS, der er medlem af The World
Federation of Exchanges og befinder sig i et land, der er
fuldt medlem af OECD.

…

…

