Investeringsforeningen SEBinvest
30. maj 2016
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Investeringsforeningen SEBinvest
afdeling Kreditobligationer (euro)
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest, afdeling Kreditobligationer
(euro) mandag den 20. juni 2016, klokken 10, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med
følgende dagsorden:
1.

Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Kreditobligationer (euro)’s distributionsmæssige profil er blevet tilpasset, således at afdelingen nu henvender
sig til en bredere gruppe af investorer, herunder også detailinvestorer. Afdelingens nuværende, maksimale
omkostningsprocent på 1,00 %, som er omtalt i vedtægternes § 25, stk. 5, er baseret på afdelingens tidligere,
mere institutionelle profil. Som følge af førnævnte tilpasning og den heraf afledte stigning i omkostningerne
til distribution foreslås afdelingens maksimale omkostningsprocent hævet til 1,50 %.
Ordlyden i vedtægternes § 25, stk. 5, 3. afsnit foreslås således ændret fra:
”For Kreditobligationer (euro) må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til
bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet ikke overstige 1,00
% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret.”
til
”For Kreditobligationer (euro) må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til
bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet ikke overstige 1,50
% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret.”
Stemmeret kan kun udøves af medlemmerne i afdeling Kreditobligationer (euro).
Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

2.

Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være tilgængelige for medlemmerne på foreningens kontor samt på
www.seb.dk/sebinvest fra og med den 30. maj 2016. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til
foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab.
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.
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
investeringsforvaltningsselskab. Seneste frist for tilmelding er den 13. juni 2016.
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