København, den 1. oktober 2020

Kære Investor,
Investeringsforeningen Gudme Raaschou indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i mandag d. 12.
oktober 2020, kl. 09.00, på foreningens kontor Badstuestræde 20, 1209 København K.
Dagsorden
Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:
1)
2)

Valg af dirigent
Forslag fremsat af bestyrelsen

3)

Eventuelt

Det nærmere indhold af bestyrelsens forslag fremgår af næste side.

Materiale og tilmelding
Dagsorden med fuldstændige forslag er fremlagt på og kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor,
Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens
hjemmeside www.gudme-invest.dk. Tilmeldingsfristen er fredag den 9. oktober 2020.

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til gr@ia.dk. Der kan udelukkende
stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens ejerbog.

Der gøres opmærksom på, at der ikke vil være noget traktement på den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Gudme Raaschou
Bestyrelsen

BADSTUESTRÆDE 20, 1209 KØBENHAVN K ● CVR-NR. 66 35 50 12 ● TLF. 3814 6600 ● FAX. 3814 6609

Dagsorden med fuldstændige forslag
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller direktør Niels Erik Eberhard, Invest Administration A/S.

2)

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at som følge af afdeling Emerging Markets Aktiers omlægning af sin investeringsramme, at vedtægterne som
konsekvens heraf ændres i overensstemmelse hermed.

Det giver anledning til følgende vedtægtsændringer:
Teksten i § 5.5 formuleres således: ”Foreningen og dens afdelinger og andelsklasser kan investere indtil 10 pct. af formuen i
andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, medmindre andet fremgår af den enkelte afdelings
bestemmelser.” (Nuværende formulering: ”Foreningen og dens afdelinger og andelsklasser kan investere indtil 10 pct. af
formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.”)
Teksten i § 6.1.3 formuleres således: ”Afdeling Emerging Markets Aktier investerer i aktier […..]. Afdelingen opfylder de i
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2 anførte begrænsninger til aktivmassen. Pkt. 5.5. gælder ikke for denne afdeling.”
(Nuværende formulering: ”Afdeling Emerging Markets Aktier investerer i aktier […..]. Afdelingen opfylder de i
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2 anførte begrænsninger til aktivmassen.”

Bestyrelsen foreslår endvidere, at der samtidigt foretages opdateringer som fremgår nedenfor, således at punkterne følger ordlyd
iht. seneste regler herom.
Teksten i § 12.1 formuleres således: ”Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og
måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende regler for
finansielle rapporter for danske UCITS.” (Nuværende formulering: ”Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser)
værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver
tid gældende regler for finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.”)
Teksten i § 18.2 formuleres således: ”Medlemmerne kan kun udøve stemmeret for de andele, der 1 uge forud for
generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens ejerbog eller deponeret hos depotselskabet.”
(Nuværende formulering: ”Medlemmerne kan kun udøve stemmeret for de andele, der 1 uge forud for generalforsamlingen er
noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger eller deponeret hos depotselskabet.”)

Bestyrelsen anmoder samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer, som måtte blive anvist
af offentlige myndigheder i forbindelse med godkendelsen af ændringerne.

3)

Eventuelt

