
 

Investeringsforeningen Handelsinvest 
Ordinær generalforsamling  

 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 10.00 i Handelsinvests 
lokaler, Østergade 2, 2, 7400 Herning. 
 
Dagsorden: 
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 

 
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved for-

muerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 6. 
 

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen: 
 

Gammel NY 
Bestyrelsen 

§ 19 

Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest 
på generalforsamlingen efter udløbet af det regn-
skabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 
halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslut-
ninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt 
honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen 
§ 19 

Udgår 
 
 
 
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 
halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslut-
ninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt 
honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 
 

 

Administration 
§ 21 

 

Administration 
§ 21 

Stk. 3. Bestyrelsen kan trække delegationen efter 
stk. 2 tilbage og delegere den daglige ledelse af 
foreningen til et nyt investeringsforvaltningsselskab, 
hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for 
foreningen. Finanstilsynet skal godkende forenin-
gens delegation af den daglige ledelse til et nyt in-
vesteringsforvaltningsselskab. 
 
Stk. 4. Foreningens aktiviteter skal ved udskiftning af 
investeringsforvaltningsselskabet efter stk. 3 over-
drages direkte fra det forhenværende investerings-
forvaltningsselskab til foreningens nye investerings-
forvaltningsselskab.  
 

Depotselskab 
§ 24 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af 
depotselskab.  

Depotselskab 
§ 24 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af 
depotselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være 
til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så 
tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende 
depotselskab til det nye depotselskab. 
 

 

 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Lone Mørch, Bjarne 

Degn, Hugo Sørensen og Ulrik Lundsfryd foreslås genvalgt. Idet Gert N. S. Jensen afgår, forslår besty-
relsen Lone Ryg Olsen.  
 



 

5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, CVR.nr. 30700228. 
 

6. Eventuelt. 
 
Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på foreningens kontor 
Østergade 2, 7400 Herning fra den 1. marts 2016.  
 
Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved hen-
vendelse til foreningens kontor. 

 
Herning, den 29. februar 2016 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest 
 

 


