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København, den 4. september 2019 

 

 

 

 

 

Kære Investor, 

 

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på for-

eningens kontor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 12. september 2019, kl. 9.00.  

 

Dagsorden 

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 14: 

 

1) Valg af dirigent 

2) 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, Bad-

stuestræde 20, 1209 København K, tlf. 38 14 66 00. Materialet kan endvidere ses og downloades fra foreningens 

hjemmeside www.lsinvest.dk. Tilmeldingsfristen er onsdag den 11. september 2019. 

 

Tilmelding eller afgivelse af fuldmagt skal ske elektronisk ved at sende en e-mail til lsi@invest-administration.dk. Der 

kan udelukkende stemmes på andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i forenin-

gens ejerbog. 

 

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

 

Med venlig hilsen 

 

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest 

Bestyrelsen 

  



                                                                

 

Dagsorden med det fuldstændige forslag 

 

1) Valg af dirigent 

 Bestyrelsen indstiller chefjurist Ulrik Reimann til dirigent. 

 

2) Forslag fremsat af bestyrelsen 

  

Bestyrelsen foreslår, at de fire passivt forvaltede afdelinger: Danske Aktier Basis, Danske Aktier Basis Akkumulerende, Globale Ak-

tier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende omdannes til afdelinger, der har til formål at følge et aktieindeks, jf. lov om in-

vesteringsforeninger mv., § 149.  

 

Baggrunden for indstillingen er en vurdering af, at aktievægte i de valgte benchmarks over lovgivningens 10 pct. grænse gør det 

vanskeligt at følge benchmark tilstrækkelig tæt indenfor de sædvanlige spredningsbestemmelser i lov om investeringsforeninger 

mv., § 147, mfl.  

  

 Forslaget giver anledning til følgende ændringer i foreningens vedtægter: 

 

 § 6, stk. 8. Afdeling Danske Aktier Basis 

 

Første sætning formuleres således: ”Investerer i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, der er et reguleret marked. 

Afdelingen har til formål at følge et aktieindeks, der omfatter dens investeringsunivers og er godkendt af Finanstilsynet.” 

 

Nuværende formulering: ”Investerer i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, der er et reguleret marked.” 

 

 § 6, stk. 9. Afdeling Danske Aktier Basis Akkumulerende 

 

Første sætning formuleres således: ”Investerer i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, der er et reguleret marked. 

Afdelingen har til formål at følge et aktieindeks, der omfatter dens investeringsunivers og er godkendt af Finanstilsynet.” 

 

Nuværende formulering: ”Investerer i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, der er et reguleret marked.” 

 

 § 6, stk. 10. Afdeling Globale Aktier Basis 

 

Første sætning formuleres således: ”Investerer i globale aktier, der er optaget til handel på en fondsbørs, der er medlem af ”World 

Federation of Exchanges”, eller et andet reguleret marked. Afdelingen har til formål at følge et aktieindeks, der omfatter dens in-

vesteringsunivers og er godkendt af Finanstilsynet.” 

 

Nuværende formulering: ”Investerer i udenlandske aktier, der er optaget til handel på en fondsbørs, der er medlem af ”World Fe-

deration of Exchanges”, eller et andet reguleret marked.” 

 

 § 6, stk. 11. Afdeling Globale Aktier Basis Akkumulerende 

 

Første sætning formuleres således: ”Investerer i globale aktier, der er optaget til handel på en fondsbørs, der er medlem af ”World 

Federation of Exchanges”, eller et andet reguleret marked. Afdelingen har til formål at følge et aktieindeks, der omfatter dens in-

vesteringsunivers og er godkendt af Finanstilsynet.” 

 

Nuværende formulering: ”Investerer i udenlandske aktier, der er optaget til handel på en fondsbørs, der er medlem af ”World Fe-

deration of Exchanges”, eller et andet reguleret marked.” 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelsen formuleres således: ”Disse vedtægter er vedtaget (fsva. § 6, stk. 8-11 og til ikrafttræden ved Finans-

tilsynets godkendelse) på den ekstraordinære generalforsamling den 12. september 2019. Vedtægterne erstatter hidtidige ved-

tægter af 14. november 2018.” 

 

Bestyrelsen anmoder endvidere om bemyndigelse til at foretage sådanne ændringer i teksterne, som måtte foreskrives af Finans-

tilsynet og andre offentlige myndigheder for at opnå fornødne godkendelser. 

 

3) Eventuelt 

 


