FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

1/4

Sendt via Globe Newswire

Generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

København
12. april 2013

Investeringsforeningen PFA Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den
29. april 2013, kl. 16.00 hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Telefon
+45 39 17 50 00

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

e-mail
pfainvest@pfa.dk

Dagsorden:
CVR nr. 34 69 56 44

1. Valg af dirigent

FT nr. 11 178

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.
3. Orientering fra investeringsforeningens kapitalforvalter, PFA Kapitalforvaltning,
fondsmæglerselskab A/S
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag om udlodning af udbytte i
Afdeling

Kreditobligationer

samt

godkendelse

af

bestyrelsesmedlemmernes

honorar for 2012
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2012 godkendes.
Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for 2012 på samlet 200.000 kr. jf.
årsrapporten side 61, godkendes.
Bestyrelsen forslår, at udlodning i Afdeling Kreditobligationer, jf. årsrapporten side
43, godkendes.
5. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
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Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
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1) Ændring af vedtægternes omtale af § 6 for afdelingerne, Korte Obligationer,
Lange Obligationer, Danske Aktier, Globale Aktier og Højt Udbytte Aktier,
således at følgende afsnit ændres fra;
”Afdelingen

må

investere

sine

midler

i

værdipapirer

og

pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til handel på regulerede
markeder

omfattet

af

Europa-Parlamentets

og

Rådets

direktiv

2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et
land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som
Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et
andet marked som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og
offentligt.”
Til;
”Afdelingen

må

investere

sine

midler

i

værdipapirer

og

pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på
regulerede markeder omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/39/EF (MiFID direktivet) eller på et andet marked beliggende i et
land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som
Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et
andet marked som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og
offentligt, herunder markeder der er medlem af World Federation of
Exchanges, eller der er Full Members eller Associate Members af
Federation of European Securities Exchanges (FESE).”
Ændringen medfører en mere uddybende beskrivelse af de markeder som
afdelingerne

handler

Finanstilsynets

på

og

vejledning

af

er
5.

udarbejdet
maj

i

overensstemmelse

2010

om,

hvilke

med

markeder

investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger kan
placere

deres

midler

på.

Med

ændringen

implementeres

desuden

formuleringen af lov om investeringsforeninger § 120.
2) Ændring af vedtægternes § 6 for afdeling Kreditobligationer således, at
sætningen
”Afdelingen

må

investere

sine

midler

i

værdipapirer

og

pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til handel på regulerede
markeder”
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ændres til
”Afdelingen
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må

investere

sine

midler

i

værdipapirer

og

pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på
regulerede markeder”.
Med ændringen implementeres formuleringen i lov om investeringsforeninger §
120.
3) Grammatisk ændring i § 6 for afdeling Balance og Kreditobligationer således,
at der i andet afsnit efter sætningen ”Federation of European Securities
Exchanges (FESE)” indsættes et punktum i stedet for et komma.
4) Ændring af ordlyden i § 6 for afdeling Højt Udbytte Aktier således, at første
afsnit ændres fra;
”Afdelingens primære investeringsområde er aktier optaget til handel på
et reguleret marked eller andet marked beliggende i et land, der er
medlem af den Europæiske Union, men op til 20% af midlerne kan
investeres i selskaber optaget til handel på anerkendte markeder
udenfor Den Europæiske Union.”
Til;
”Afdelingens primære investeringsområde er europæiske aktier, men op
til 20% af midlerne kan investeres i ikke-europæiske aktier.”
Ændringen medfører at afdelingens primære investeringsområde udvides fra at
være den Europæiske Union til at være hele Europa. Ændringen skyldes
hensynet til en optimal placering af afdelingens midler, idet afdelingens
referenceindeks indeholder en væsentlig andel af værdipapirer, som er noteret
på Europæiske børser uden for den Europæiske Union, herunder Schweiz og
Norge.
5) Ændring af vedtægternes § 6 for afdeling Højt Udbytte Aktier således, at
sætningen i slutningen af tredje afsnit ”jf. § 120, stk. 1-3 i lov om
investeringsforeninger” slettes, idet henvisningen til loven anses for overflødig.
6) Grammatisk ændring i § 15, nr. 2, hvor ordet ”foløbne” ændres til ”forløbne”.
7) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være
nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
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I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3 er det ved lodtrækning bestemt, at
bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen er på valg. Jørgen Madsen genopstiller og
bestyrelsen foreslår genvalg.
7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt
Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse
kan ske fra og med den 12. april 2013 på investorportalen på www.pfainvest.dk.
Dagsorden og fuldstændige forslag samt årsrapport for 2012 med tilhørende
revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 12.
april 2013.

København, den 12. april 2013

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

Sundkrogsgade 4

Telefon: 39 17 50 00

Investeringsforeningen PFA Invest

2100 København Ø

Telefax: 39 17 59 50

CVR: 34 69 56 44

FT nr.: 11 178

www.pfainvest.dk

