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Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. januar 2021 kl. 8.30, i  
  

Investeringsforeningen BankInvest, 
afdeling Korte Danske Obligationer KL, 
afdeling Lange Danske Obligationer KL, 

afdeling Korte Danske Obligationer Akk. KL, og 
afdeling Lange Danske Obligationer Akk. KL. 

 
Generalforsamlingen finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, 
Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. 
 
Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i 
forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst 
muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 
brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Forslag fremsat af bestyrelsen. 

• Forslag om vedtægtsændringer i afdeling Korte Danske Obligationer KL, afdeling Lange 
Danske Obligationer KL, afdeling Korte Danske Obligationer Akk. KL, og afdeling Lange 
Danske Obligationer Akk. KL. 

3. Eventuelt. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 2. Forslag fremsat af bestyrelsen 
Forslag om vedtægtsændringer i afdeling Korte Danske Obligationer KL, afdeling Lange Danske 
Obligationer KL, afdeling Korte Danske Obligationer Akk. KL, og afdeling Lange Danske Obligationer 
Akk. KL. 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 
 
I vedtægternes § 6, stk. 2, under henholdsvis ”Lange Danske Obligationer KL” og ”Korte Danske 
Obligationer KL” samt i § 6, stk. 3, under henholdsvis ”Lange Danske Obligationer Akk. KL” og ”Korte 
Danske Obligationer Akk. KL” foreslås følgende sætninger slettet:  
 
”Afdelingen kan ikke placere midler i konvertible obligationer.”, ”Afdelingens værdipapirer skal være 
rentebærende”, samt ”Afdelingen kan placere en andel af midlerne i investment grade 
virksomhedsobligationer”. 
 
Baggrunden for ændringsforslaget er den nye bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af 
fondes midler. Bekendtgørelsen forhøjer grænsen – som rykkes fra 50 til 75 procent - for, hvor stor en 
del, der kan anbringes i værdipapirer. Dette medfører at bestemmelser som udspringer af 
anbringelsesbekendtgørelsen foreslås slettet. 
 
I vedtægternes § 6, stk. 2, under henholdsvis ”Lange Danske Obligationer KL” og ”Korte Danske 
Obligationer KL” samt i § 6, stk. 3, under henholdsvis ”Lange Danske Obligationer Akk. KL” og ”Korte 
Danske Obligationer Akk. KL” tilrettes følgende ordlyd: 

 
”Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af 
et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 
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forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % 
af afdelingens formue.” 
 
Til 
 
”Afdelingen kan placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller 
garanteret af den danske stat, dog således at en sådan investering fordeles på 
værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme 
emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue.” 

 
Baggrunden for ændringsforslaget er, at vedtægterne skal angive de lande, som udsteder eller 
garanterer de værdipapirer, hvori foreningen agter at investere mere end 35 % af en afdelings 
formue. 
 
 
Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af foreningens hjemmeside 
www.bankinvest.dk samt er fremlagt til eftersyn hos foreningens investeringsforvaltningsselskab BI 
Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. 
 

--oo0oo-- 
 
Adgangskort 
Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via www.bankinvest.dk/portal på investorportalen 
ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-
mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til 
generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort 
udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.  
 
Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 23. december 2020, kl. 23.59. 
 
 
Fuldmagt 
Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til 
bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.  
 
Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 23. december 2020, kl. 23.59.  
 
Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan 
downloades fra BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk) til BI Management A/S, 
Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes 
elektronisk via www. bankinvest.dk/portal. 
 
Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på 
vedkommende investors navn i foreningens ejerbog. 
 
På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation 
til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivspolitik og cookies-
politik. 
 
Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
 

http://www.bankinvest.dk/portal
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København, den 17. december 2020 
 
På bestyrelsernes vegne 
BI Management A/S 
Sundkrogsgade 7 
2100 København Ø 
 
 
 
 


