SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2015

Nasdaq Copenhagen A/S

1/3

Nikolaj Plads 6
1007 København K

Sendt via Globe Newswire

Generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

København
1. april 2015

Generalforsamlingen finder sted i PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.
Telefon
+45 39 17 50 00

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

e-mail

Dagsorden:

pfainvest@pfa.dk

1. Valg af dirigent

CVR nr. 34 69 56 44
FT nr. 11 178

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.
Foreningens investeringsforvaltningsselskab, PFA Asset Management A/S, vil
efter beretningen holde et indlæg om markedsudviklingen i 2015.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag om udlodning af udbytte
samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2014
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes.
Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for 2014 på samlet 400.000 kr.,
jf. årsrapporten side 79, godkendes. Honoraret er fordelt med 200.000 kr. til
bestyrelsesformanden

og

100.000

kr.

til

hvert

af

de

ordinære

bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår, at udlodning for 2014 som nedenfor beskrevet, jf. desuden
årsrapportens side 8, godkendes.
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Afdeling

kr. pr. andel

Korte Obligationer

1,10

Lange Obligationer

2,30

Danske Aktier

20,70

Globale Aktier

17,40

Kreditobligationer
Balance B

5,50
11,00

Højt Udbytte Aktier

8,10

Balance A

3,70

Europa Value Aktier

-

4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen for 2015 fastsættes til samlet
400.000 kr., hvoraf bestyrelsesformanden modtager et honorar på 200.000 kr.
og de to ordinære bestyrelsesmedlemmer hver modtager et honorar på 100.000
kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 3, afgår hvert år det bestyrelsesmedlem
eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den
pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe,
bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen har fungeret længst. Jørgen Madsen ønsker at
genopstille.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Madsen som bestyrelsesmedlem.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt
Indlæg fra foreningens investeringsforvaltningsselskab med temaet ”Foråret
kommer sydfra” om udviklingen i Europa, og hvad den betyder for den regionale
allokering.
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Tilmelding

til

generalforsamlingen

og

bestilling

af

adgangskort

eller

fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 1. april 2015 på investorportalen på
www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 39 17 63 95 og skal ske
senest den 16. april 2015. Ret til at deltage i og afgive stemmer på
generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen
mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 13. april 2015.
Dagsorden og fuldstændige forslag samt årsrapport for 2014 med tilhørende
revisionspåtegning vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 1.
april 2015.

København, den 1. april 2015

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

