
 

 
Investeringsforeningen Handelsinvest 

Ordinær generalforsamling  
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 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. 5. 
 

3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.  
 

Gammel NY 
Afdelinger og andelsklasser 

§ 6 
 

Nr. 7 udgår 
Handelsinvest Europa Index (AK) 
Afdelingen investerer i aktier og har som formål ved 
sammensætning af porteføljen at følge udviklingen i 
et europæisk aktieindeks. Ved aktier forstås også 
værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lov 
om investeringsforeninger m.v. §2, stk. 1, herunder 
f.eks. depotbeviser. Det kan forekomme, at afdelin-
gen omfatter investeringer, der ikke indgår i indek-
set. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at 
vælge indekset og til at foretage udskiftninger af 
indekset. 
 
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 for op til 20 pct. af sin formue foreta-
ge investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte 
obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 
§ 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der ude-
lukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, 
korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. 
 
 

Afdelinger og andelsklasser 
§ 6 

 

 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hele bestyrelsen afgår hvert år. Lone Mørch, Ulrik Lundsfryd, Hugo 

Sørensen, Lone Ryg Olsen og Niels Viggo Malle foreslås genvalgt.  
 

5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 
30700228.  
 

6. Eventuelt. 
 
 
Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning kan læses på foreningens hjemmeside 
www.handelsinvest.dk fra den 22. februar 2022.   
 



 

Udlevering af adgangskort til generalforsamlingen kan, indtil tre dage før generalforsamlingen, ske ved hen-
vendelse til foreningens kontor. Henset til fortsat smitterisici med COVID-19 og for dermed at forhindre smit-
tespredning opfordres investorer i foreningen i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder 
ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. 
 

 
Herning, den 22. februar 2022 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest 
 

 


