Ekstraordinær generalforsamling i SDG Invest
Kapitalforeningen SDG Invest indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §16,
stk. 4, fredag den 14. december 2018 kl. 09.00 hos Kapitalforeningen SDG Invest, Sdr. Jernbanevej 18D,
3400 Hillerød
Dagsorden
1) Bestyrelsen stiller ifm. Optagelse til handel på Nasdaq Copenhagen forslag om ændring af
vedtægternes §3, 8 og 10.
De foreslåede ændringer er:
Side 2: §3, stk. 2:
”Foreningens afdelinger retter sig mod private investorer med mindre andet er anført for den enkelte
afdeling i § 6”.
ændres til:
”Foreningens afdeling retter sig mod offentligheden”
Side 5: §8, stk. 5:
”Andelene er frit omsættelige og negotiable inden for investorkredsen fastlagt i § 3, stk. 2.”
ændres til:
”Andelene er frit omsættelige og negotiable.”
Side 7: §10, stk. 4:
”Forvalteren af foreningen oplyser investorer om værdiansættelsen og beregning af den indre værdi
ved at sende materialet til hver enkelt investor eller gøre oplysningerne tilgængelig på foreningens
hjemmeside eller på forvalterens hjemmeside.”
ændres til
”Forvalteren af foreningen oplyser investorer om værdiansættelsen og beregning af den indre værdi
ved at gøre oplysningerne tilgængelig på foreningens eller forvalterens hjemmeside samt på Nasdaq
Copenhagen A/S’ hjemmeside.”
2) Ydermere stilles der forslag om ændring i vedtægternes §6.
De foreslåede ændringer har til formål at gøre kapitalforeningen SDG Invest til et gult produkt jf.
Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning. De foreslåede ændringer påvirker ikke
investeringsstrategien og investeringsrammerne.
De foreslåede ændringer er:
Side 3: §6, stk. 1, afsnit 3:
”Investering kan foretages i finansielle instrumenter, som:…..”

ændres til:
”Afdelingen investerer i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og deres udstedere
i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. idet investeringer kan foretages i finansielle
instrumenter, som:”
Side 3: §6, stk. 7 tilføjes:
”Afdelingen investerer i overensstemmelse med reglerne i § 157b, stk. 2 og stk. 3 i lov om finansiel
virksomhed.”
Deltagelse
Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling skal anmeldes til info@sdginvest.dk senest fredag den 7.
december 2018 kl. 14.00 med angivelse af navn.
Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling kan alene udøves for de andele, som en uge forud for
generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.
Fuldmagt
Hvis du er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan du give fuldmagt til at afgive
stemme på dine vegne. Såfremt du ønsker at afgive fuldmagt til kapitalforeningens bestyrelse, beder vi dig
venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet stand på info@sdginvest.dk. Fuldmagtsblanketten
kan findes på side 3 i denne indkaldelse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fuldmagtsblanket
Antal stemmer:

-

Undertegnede
Navn:

_____________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________

giver hermed bestyrelsen i Kapitalforeningen SDG Invest fuldmagt til på den ekstraordinære
generalforsamling den 14. december 2018, at afgive stemme på mine vegne.

___________, den

/

-2018

______________________________________________________
(fuldmagtsgivers underskrift)

