Investeringsforeningen SEBinvest
25. august 2016
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Investeringsforeningen SEBinvest
afdeling High Yield Bonds (Muzinich)
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SEBinvest, afdeling High Yield Bonds
(Muzinich) mandag den 19. september 2016, klokken 10, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577
København V, med følgende dagsorden:
1.

Forslag fremsat af bestyrelsen:
Bestyrelsen fremsætter på foranledning af investeringsrådgiveren og distributøren for afdeling High Yield
Bonds (Muzinich) (”Afdelingen”) forslag om at fjerne de nuværende begrænsninger i forhold til Afdelingens
vedtægtsmæssige adgang til at investere i statsobligationer udstedt i USA eller et EU-medlemsland. Den
nuværende bestemmelse i Afdelingens vedtægtsprofil foreskriver, at Afdelingen udelukkende kan placere
midler i førnævnte obligationstyper i forbindelse med nytegninger og højst i en periode på op til 2 måneder.
Denne begrænsning foreslås fjernet, således at Afdelingen fremadrettet som et led i investeringsstrategien og
likviditetsstyringen kan investere i statsobligationer udstedt i USA eller et EU-medlemsland.
Ligeledes foreslås det nuværende forbud mod investering i andre af foreningens afdelinger eller i andre
investeringsforeninger eller afdelinger heraf ophævet og erstattet med en hjemmel til, at Afdelingen
fremadrettet inden for Afdelingens investeringsområde kan placere op til 10% af formuen i andre af foreningens obligationsbaserede afdelinger eller i andre obligationsbaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.
Formålet med forslaget er at give Afdelingen øget fleksibilitet i forhold til placeringen af midlerne.
Slutteligt foreslås Afdelingens navn ændret fra ”High Yield Bonds (Muzinich)” til ”Global Tactical Credit
(Muzinich)” med henblik på at afspejle ændringen i Afdelingens allokeringsmuligheder.
Ordlyden i investeringsprofilen for Afdelingen som omtalt i vedtægternes § 6, stk. 1, foreslås således ændret
fra:
” High Yield Bonds (Muzinich)
Afdelingen retter henvendelse til offentligheden.
Afdelingen investerer fortrinsvis i udenlandske erhvervsobligationer.
Afdelingen investerer endvidere i ikke-børsnoterede amerikanske virksomhedsobligationer, der handles
på OTC-Fixed Income-markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og
indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne.
De virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af vidt forskellig kvalitet
og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer.
Der investeres kun i erhvervsobligationer med
1)
2)

en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta,
en minimumsrating på B3 hos Moody’s eller B- hos Standard & Poor’s eller en tilsvarende
minimumsrating hos andre anerkendte ratingbureauer,

Erhvervsobligationerne kan være udstedt i USD, CAD, CHF, EUR og øvrige EU-valutaer, og udsteder skal
være virksomheder.
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Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen foretage indskud i et kreditinstitut.
Ved nytegning eller emission kan afdelingen i en periode på op til 2 måneder helt eller delvis investere i
statsobligationer udstedt af USA eller et EU medlemsland.
Afdelingen kan ikke investere i andre af foreningens afdelinger eller i andre investeringsforeninger eller
afdelinger heraf.
Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til
eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger
m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og
pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i
§ 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 13, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes
af bestyrelsen.
Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen er bevisudstedende.
Afdelingen er udloddende.”
til
”Global Tactical Credit (Muzinich)
Afdelingen retter henvendelse til offentligheden.
Afdelingen investerer i udenlandske erhvervsobligationer og statsobligationer.
Afdelingen investerer endvidere i ikke-børsnoterede amerikanske virksomhedsobligationer, der handles
på OTC-Fixed Income-markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og
indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne.
De virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, er af vidt forskellig kvalitet
og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer.
Der investeres kun i erhvervsobligationer med
1)
2)

en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta,
en minimumsrating på B3 hos Moody’s eller B- hos Standard & Poor’s eller en tilsvarende
minimumsrating hos andre anerkendte ratingbureauer,

Erhvervsobligationerne kan være udstedt i USD, CAD, CHF, EUR og øvrige EU-valutaer, og udsteder skal
være virksomheder.
Afdelingen kan som et led i investeringsstrategien og likviditetsstyringen investere i statsobligationer
udstedt af USA eller et EU medlemsland.
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Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen foretage indskud i et kreditinstitut.
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere for op til 10 pct. af sin formue i andre af
foreningens obligationsbaserede afdelinger eller i andre obligationsbaserede foreninger, afdelinger
eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til
eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger
m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og
pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i
§ 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 13, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes
af bestyrelsen.
Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen er bevisudstedende.
Afdelingen er udloddende.”
Navneændringen foreslås endvidere implementeret i Tillæg B til vedtægterne.
2.

Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være tilgængelige for medlemmerne på foreningens kontor samt på
www.seb.dk/sebinvest fra og med d.d. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller
foreningens investeringsforvaltningsselskab.
Ethvert medlem af Afdelingen 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.
Stemmeret kan kun udøves af medlemmerne i afdeling High Yield Bonds (Muzinich) og kun for de andele, som mindst 1
uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.
Ændringsforslaget er endvidere betinget af Finanstilsynets efterfølgende godkendelse.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen
investeringsforvaltningsselskab. Seneste frist for tilmelding er den 12. september 2016.
Bestyrelsen
Investeringsforeningen SEBinvest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

eller

foreningens

