
 
 

 
Investeringsforeningen Handelsinvest 

Ekstraordinær generalforsamling  
 
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. august 2018 kl. 9.30 i  
Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Forslag fremsat af bestyrelsen. 
3. Eventuelt. 
 
Ad punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen 
Fusion af Handelsinvest Kina AK med Handelsinvest Fjernøsten med sidstnævnte som fortsættende afdeling 
og Handelsinvest Fjernøsten (Andelsklasse) som den fortsættende andelsklasse.  
 
Afvikling af Handelsinvest Latinamerika AK. 

 
med følgende vedtægtsændringer: 
 

Gammel formulering Ny formulering 
Afdelinger og andelsklasser 

§ 6 

Nr. 5 
Udgår 

Handelsinvest Kina (AK): 

Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehøren-
de i Kina, Hong Kong eller Taiwan, eller som har 
hovedaktivitet i Kina, Hong Kong eller Taiwan, samt i 
depotbeviser som fx amerikanske depotbeviser 
(ADR’er) og globale depotbeviser (GDR’er). 
 
Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem 
andele i andre foreninger eller disse foreningers 
afdelinger, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. af 
formuen. 

Afdelinger og andelsklasser 
§ 6 

 

 Nr. 6 ændres til Nr. 5 
 

 Nr. 7 ændres til Nr. 6 
Handelsinvest Latinamerika (AK) under afvikling 

 

 Nr. 8 ændres til Nr. 7 
 

Nr. 8 udgår  
 
Efter Finanstilsynets godkendelse gennemføres der følgende vedtægtsændringer: 
 

Gammel NY 
Afdelinger og andelsklasser 

§ 6 

Nr. 6 
Udgår 

Handelsinvest Latinamerika (AK) under afvikling: 

Investerer i aktier i selskaber der er hjemmehørende 
i Latinamerika eller som har aktiviteter i Latinamerika 
samt i depotbeviser som fx amerikanske depotbevi-

Afdelinger og andelsklasser 
§ 6 

 



 
 

ser (ADR'er) og globale depotbeviser (GDR'er). 
  
Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem 
andele i andre foreninger eller disse foreningers 
afdelinger, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. af 
formuen. 
 Nr. 7 ændres til Nr. 6 

 

Nr. 7 udgår  
 
 
 
Forslag til vedtægtsændringer har været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Her-
ning, fra den 24. juli 2018. 
  
Udlevering af adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan, indtil tre dage før generalforsamlin-
gen, ske ved henvendelse til foreningens kontor. 
 

 
Herning, den 23. juli 2018 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest 
 

 

 


