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Ordinær generalforsamling i SDG Invest 

Kære investor, 

Kapitalforeningen SDG Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens 

kontor Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød, fredag den 26. april 2019, kl. 09.00.  

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden i henhold til vedtægternes §18: 

1) Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og 

eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer for udloddende afdelinger til 

godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar 

2) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen 

3) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

4) Valg af revision 

5) Eventuelt 

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens kontor og  

fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom, ligesom de kan findes på 

https://sdginvest.dk/wp-content/uploads/2019/03/SDG-%C3%A5rsrapport-2018-underskrvet.pdf . 

Deltagelse 

Enhver investor i foreningen har ret til sammen med en evt. rådgiver at deltage i generalforsamlingen. 

Deltagelse i den ordinære generalforsamling skal anmeldes til info@sdginvest.dk senest den 19. april 2019 

kl. 14.00 med angivelse af navn.  

Stemmeret på den ordinære generalforsamling kan alene udøves for de andele, som en uge forud for 

generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.  

Fuldmagt 

Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal 

fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Hvis du er forhindret i at deltage i den ordinære 

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 til info@sdginvest.dk. Fuldmagtsblanketten er vedlagt brevet dette indkaldelsesbrev.  

Venlig hilsen 

Kapitalforeningen SDG Invest, Bestyrelsen   
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Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Kapitalforeningen SDG Invest 

Ad. 1) Bestyrelsen indstiller, at Årsrapport 2018 godkendes, og at honorar til bestyrelsen godkendes i 

henhold til Årsrapport 2018. 

Ad. 2) Der er ikke fremsat forslag.  

Ad. 3) Hele bestyrelsen er på valg. Der foreslås genvalg.  

Ad. 4) Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC P/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


