Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Investeringsforeningen Alternativ Invest
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alternativ Invest mandag den 7.
marts 2016 klokken 10.00 på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende
dagsorden:
1.

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

2.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat,
eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af
bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 20, stk. 6
Årsrapporten for 2015 med tilhørende revisionspåtegning er, sammen med dagsordenen,
tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på www.seb.dk/sebinvest fra
og med den 5. februar 2016. Materialet kan endvidere rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til
foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.

3.

Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen:
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes §
14, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke
indkommet forslag fra foreningens medlemmer.
Bestyrelsen fremsætter forslag om:
A) Skattepligtig fusion af afdeling OMNI Renteafkast med Investeringsforeningen Maj Invest Globale
Obligationer med afdeling OMNI Renteafkast som den ophørende afdeling og med
Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer som den fortsættende afdeling; og
B) skattefri fusion af afdeling OMNI Aktieafkast med Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier
med afdeling OMNI Aktieafkast som den ophørende afdeling og med Investeringsforeningen Maj
Invest Value Aktier som den fortsættende afdeling;
C) afnotering af afdeling OMNI Renteafkast og afdeling OMNI Aktieafkast (herefter tilsammen
benævnt de ”Ophørende Afdelinger”) pr. 1. april 2016, såfremt forslagene om fusion vedtages, jf.
ovenfor.
Såfremt forslagene om fusion vedtages, foreslås foreningen efterfølgende nedlagt.
Bestyrelsen begrunder forslaget om fusion med de Ophørende Afdelingers faldende formueværdier,
som er blevet mere end halveret det seneste halve års tid. Det store fald i afdelingernes formuer
samt generelt manglende interesse for afdelingerne og disses investeringsunivers har øget
omkostningspresset, og bestyrelsen har derfor vurderet, at en fusion vil være i medlemmernes
interesse. Såfremt medlemmerne i de to Ophørende Afdelinger på generalforsamlingen godkender
bestyrelsens forslag om fusion, vil foreningen samtidig ophøre med at eksistere som selvstændig
juridisk enhed, idet de Ophørende Afdelinger er foreningens pt. eneste afdelinger.
Bestyrelserne i henholdsvis foreningen og Investeringsforeningen Maj Invest har udarbejdet en
fælles fusionsplan og fusionsredegørelse, hvor de relevante forhold vedrørende fusionen er
beskrevet, herunder også baggrunden for forslaget, de skattemæssige implikationer,
vedtagelsesprocedurer samt de praktiske forhold omkring ombytning mv.
Oplysning om Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse med bilag er offentliggjort ved
indrykning i Statstidende den 5. februar 2016. Fusionsdokumenterne kan hentes på de Ophørende
Afdelingers hjemmeside, www.seb.dk/sebinvest, og kan endvidere rekvireres vederlagsfrit ved
henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Hele bestyrelsen er på valg og genopstiller.

5.

Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
som foreningens revisor.

6.

Eventuelt

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen.
Adgangskort rekvireres hos foreningen 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for
besiddelse af andele i foreningen.
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 1, er en beslutning om en forenings afvikling, spaltning eller fusion af den
ophørende forening kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af
den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De nærmere forhold omkring vedtagelse
af fusionen er ligeledes beskrevet i fusionsplanen og fusionsredegørelsen.
Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er
noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen. Seneste frist for tilmelding er den
2. marts 2016.
Bestyrelsen
for
Investeringsforeningen Alternativ Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

