
 
 

 
Investeringsforeningen Handelsinvest 

ekstraordinær generalforsamling  
 
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 27. december 2019 kl. 9.30 i Handelsin-
vests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Forslag fremsat af bestyrelsen. 
3. Eventuelt. 
 
 
a. Vedtægtsændringer som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling den 27. december 2019: 
 

• Ændringer i bestemmelserne er vist ved fed tekst i højre kolonne. 

• Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af venstre kolonne, mens teksten er gennemstreget i højre 
kolonne. 

• Kun relevante stykker i en § er med. 
 

Gammel NY 
§6 

 

Nr. 1 
Handelsinvest Danske Obligationer (AK): 

Investerer i danske obligationer, denomineret i dan-
ske kroner, der handles på et reguleret marked der 
er godkendt af foreningens bestyrelse jf. bilag 1. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af midlerne i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer og konvertible obligationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 

 

§6 
 

Nr. 1 
Handelsinvest Danske Obligationer (AK): 

Investerer i danske obligationer, denomineret i dan-
ske kroner, der handles på et reguleret marked der 
er godkendt af foreningens bestyrelse jf. bilag 1. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af midlerne i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer og eller konvertible obligationer.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele 
i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitut-
ter. 
 
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. 
 
 

§6 
 

Nr. 2 
Handelsinvest Højrentelande (AK): 

Afdelingen investerer primært i udenlandske obliga-
tioner, der er udstedt af lande eller har relationer til 
lande, der er under udvikling til industrinationer. 
Disse lande er beliggende i områderne Latinameri-

§6 
 

Nr. 2 
Handelsinvest Højrentelande (AK): 

Afdelingen investerer primært i udenlandske obliga-
tioner, der er udstedt af lande eller har relationer til 
lande, der er under udvikling til industrinationer. 
Disse lande er beliggende i områderne Latinameri-



 
 

ka, Afrika, Østeuropa, Mellemøsten eller Asien. De 
omtalte lande kaldes emerging markets. 
 
Kreditrisikoen er defineret således, at den gennem-
snitlige rating i porteføljen altid skal være B- (S&P) 
eller højere. 
 
 
 
 
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. 
 
 
Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. 
§ 139 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse 
markeder skal være: 
 

• godkendt af foreningens bestyrelse jf. bilag 1. 
 
Investeringerne kan ske i lokalvaluta, USD, JPY, 
CHF eller Euro. 
 

ka, Afrika, Østeuropa, Mellemøsten eller Asien. De 
omtalte lande kaldes emerging markets. 
 
Kreditrisikoen er defineret således, at den gennem-
snitlige rating i porteføljen altid skal være B- (S&P) 
eller højere. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele 
i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem 
andele i andre foreninger eller disse foreningers 
afdelinger, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v., hvis disse ikke er hjemmehørende i Dan-
mark. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. 
af formuen. 
 
Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. 
§ 139 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse 
markeder skal være: 
 

• godkendt af foreningens bestyrelse jf. bilag 1. 
 
Investeringerne kan ske i lokalvaluta, USD, JPY, 
CHF eller Euro. 

 

§6 

 

Nr. 3 
Handelsinvest Virksomhedsobligationer (AK): 
Afdelingen investerer i udenlandske obligationer, 
dog fortrinsvis virksomhedsobligationer denomineret 
i EUR, som handles på et reguleret marked, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse jf. bilag 1. 
 
 
 
 
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. 

 

§6 

 

Nr. 3 
Handelsinvest Virksomhedsobligationer (AK): 
Afdelingen investerer i udenlandske obligationer, 
dog fortrinsvis virksomhedsobligationer denomineret 
i EUR, som handles på et reguleret marked, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse jf. bilag 1. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele 
i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem 
andele i andre foreninger eller disse foreningers 
afdelinger, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v., hvis disse ikke er hjemmehørende i Dan-
mark. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. 
af formuen. 

 
§6 
 

Nr. 3 
Handelsinvest Fjernøsten (AK): 

Investerer i aktier, der er hjemmehørende i Fjern-
østen eller har hovedaktivitet i et fjernøstligt land 
samt i depotbeviser som fx amerikanske depotbevi-
ser (ADR’er) og globale depotbeviser (GDR’er). 
 
 

§6 
 

Nr. 3 
Handelsinvest Fjernøsten (AK): 

Investerer i aktier, der er hjemmehørende i Fjern-
østen eller har hovedaktivitet i et fjernøstligt land 
samt i depotbeviser som fx amerikanske depotbevi-
ser (ADR’er) og globale depotbeviser (GDR’er). 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele 



 
 

 
 
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. 

 

i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem 
andele i andre foreninger eller disse foreningers 
afdelinger, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v, hvis disse ikke er hjemmehørende i Dan-
mark. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. 
af formuen. 

 
§6 
 

Nr.6 
Handelsinvest Nordamerika (AK): 

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

 

§6 
 

Nr.6 
Handelsinvest Nordamerika (AK): 

Investerer i aktier i selskaber der er hjemmehørende 
i Nordamerika eller som har aktiviteter i Nordamerika 
samt i depotbeviser som fx amerikanske depotbevi-
ser (ADR'er) og globale depotbeviser (GDR'er). 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele 
i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
  
Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem 
andele i andre foreninger eller disse foreningers 
afdelinger, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v., hvis disse ikke er hjemmehørende i Dan-
mark Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. 
af formuen. 

 
 
b. Forslag om bemyndigelse til ændringer. 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte 
være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag. 
 
 
Forslag til vedtægtsændringer har været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor Østergade 2, 7400 Her-
ning, fra den 11. december 2019. 
  
Udlevering af adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan, indtil tre dage før generalforsamlin-
gen, ske ved henvendelse til foreningens kontor. 
 

 
Herning, den 11. december 2019 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest 
 

 

 


