Investeringsforeningen Alternativ Invest
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
København, den 3. februar 2016

Investeringsforeningen Alternativ Invest –
forslag om fusion af afdeling OMNI Renteafkast og OMNI Aktieafkast
I forlængelse af offentliggørelsen af årsrapporten for 2015 for Investeringsforeningen Alternativ Invest tidligere i
dag meddeles det herved, at bestyrelsen på samme møde har besluttet på foreningens ordinære generalforsamling
den 7. marts 2016, hvor også årsrapporten for 2015 er til behandling, at fremsætte forslag om
-en skattepligtig fusion af afdeling OMNI Renteafkast med Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer
med afdeling OMNI Renteafkast som den ophørende afdeling og Investeringsforeningen Maj Invest Globale
Obligationer som den fortsættende afdeling, og om
-en skattefri fusion af afdeling OMNI Aktieafkast med Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier med afdeling
OMNI Aktieafkast som den ophørende afdeling og Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier som den
fortsættende afdeling.
Beviserne i såvel afdeling OMNI Renteafkast som OMNI Aktieafkast foreslås samtidig afnoteret med virkning pr. 1.
april 2016.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har – ligeledes på et bestyrelsesmøde d.d. – godkendt
fusionsplanerne under forudsætning af, at de vedtages af medlemmerne i henholdsvis afdeling OMNI Renteafkast
og OMNI Aktieafkast på Investeringsforeningen Alternativ Invests ordinære generalforsamling den 7. marts 2016.
Såfremt forslaget om fusion vedtages, foreslås foreningen samtidig nedlagt umiddelbart efter ombytning har
fundet sted.
I anledning af ovennævnte forslag har bestyrelserne for de involverede parter udarbejdet en fælles fusionsplan og
fusionsredegørelse, som offentliggøres sammen med nærværende meddelelse. Oplysning om fusionsplanen og
fusionsredegørelsen vil blive indrykket i Statstidende den 5. februar 2016, fra hvilket tidspunkt
fusionsdokumenterne også vil være tilgængelige på www.seb.dk/sebinvest, ligesom de vil kunne rekvireres
vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S.
Bestyrelsen begrunder forslaget om fusion med vigende interessen for afdelingerne samt udviklingen i formuen for
såvel afdeling OMNI Renteafkast som OMNI Aktieafkast, der gennem det seneste halve års tid er blevet mere end
halveret. De faldende formueværdier vurderes at føre til uforholdsmæssigt store stigninger i afdelingernes
omkostningsprocenter ved uændret drift, hvorfor bestyrelsen finder, at en fusion af afdelingerne vil være i
medlemmernes interesse.

Investeringsforeningen Alternativ Invest
Den ordinære generalforsamling vil blive indkaldt separat i løbet af uge 6-2016 i henhold til vedtægternes
bestemmelser herom både ved meddelelse via NASDAQ Copenhagen A/S og via www.seb.dk/sebinvest med
angivelse af dagsorden.
Spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til foreningens
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, på telefon 33 28 14 15.
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