Vedt ægt er
for
Kapit alforeningen Nykredit Alpha
N a vn og h j e m st e d
Foreningens navn Kapit alforeningen Nykredit Alpha.
St k. 2

Foreningen operer er t illige under binavnet Hedgeforeningen Mult i Manager Hedge ( Kapit alforening) og Hedgeforeningen Nykredit Alpha ( Kapit alforening) .

St k. 3

Foreningens hj em st ed er Københavns Kom m une.

For m å l
§ 2

Foreningens form ål er eft er vedt ægt ernes best em m elser herom for en eller flere invest orer at skabe
et afkast t il foreningens invest orer ved invest ering i likvide m idler, herunder valut a, eller finansielle
inst rum ent er om fat t et af bilag 5 i lov om finansiel virksom hed.

I n ve st or e r
§ 3

I nvest orer i foreningen er enhver, som ej er en eller flere andele af foreningens form ue ( hereft er
” andele” ) .
St k. 2

Foreningens afdelinger ret t er sig m od det ailinvest orer, m edm indre andet frem går af om t alen af den enkelt e afdeling i § 6.

H æ ft e lse
§ 4

Foreningens invest orer hæft er alene m ed deres indskud og har derudover ingen hæft else for foreningens forpligt elser.
St k. 2

Foreningens afdelinger, j f. § 6, hæft er kun for egne forpligt elser. Hver afdeling hæft er dog
også for sin andel af de om kost ninger, der er fælles for afdelingerne i foreningen. Er der
forgæves foret aget r et sforfølgning, eller er det på anden m åde godt gj ort , at en afdeling
ikke kan opfylde sine forpligt elser eft er 2. pkt ., hæft er de øvrige afdelinger solidarisk for
afdelingens andel af de fælles om kost ninger.

St k. 3

Foreningens best yrelsesm edlem m er og forvalt er hæft er ikke for foreningens forpligt elser.
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§ 1

M idle r n e s a n br in ge lse
§ 5

I nvest eringerne i hver afdeling foret ages i overensst em m else m ed lov om forvalt ere af alt ernat ive
invest eringsfonde § 3, st k. 1, nr. 11 og vedt ægt ernes § 6.
St k. 2

De for en afdeling fast sat t e risikoram m er kan overskrides, når sådanne overskridelser
følger af grunde, som den pågældende afdeling ikke har indflydelse på eller som følge af,
at afdelingen udnyt t er t egningsret t igheder knyt t et t il finansielle inst rum ent er, der indgår
i afdelingens form ue. Såfrem t en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 bankdage eft er
overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikoram m er
og skal ikke offent liggøres.

St k. 3

Såfrem t det af generalforsam lingen er beslut t et at likvidere en afdeling, kan best yrelsen
t ræffe beslut ning om , at invest eringsram m erne for afdelingen som angivet i § 6 ikke skal
overholdes.

§ 6

Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:
St k. 1

M I RA
Afdelingen invest erer ud fra et princip om absolut afkast m ål.
Afdelingen im plem ent erer sin invest eringsst rat egi ved at placer e m idler i st at s- og realkredit obligat ioner sam t i obligat ioner m ed t ilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligat ioner og særligt dækkede r ealkredit obligat ioner. Afdelingen kan endvidere invest ere i j unior covered bonds. Afdelingen kan desuden placere sine m idler i kont ant indest åender, aft aleindskud og afledt e finansielle inst rum ent er.
Afdelingens risikopolit ik er at håndt er e de risici, der er ved at søge at drage fordel af
diverse rent espænd i obligat ionsm arkedet , og sam t idig begrænse rent erisikoen, der er
knyt t et t il invest eringer i obligat ioner. Risikoprofilen i afdelingen vil grundet gearingen afspej le en høj risiko m ålt ved st andar dafvigelsen på afkast et .
Med henblik på at fast holde afdelingens risikoprofil er der fast lagt risikoram m er for brut t oeksponering, posit ions- og m arkedsrisiko, afkast udsving, likvidit et srisiko og gearingsrisiko.
Brut t oeksponering
Afdelingens brut t oeksponering m å m aksim alt udgøre 4.400% af afdelingens sam lede form ue.
I nvest eringsom råde, posit ions- og m arkedsrisiko
Afdelingen invest erer sine m idler i danske st at s- og realkredit obligat ioner sam t i obligat ioner m ed t ilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligat ioner og særligt dækkede realkredit obligat ioner. Afdelingen kan endvidere invest ere sine m idler i andre skandinaviske st at s- og realkredit obligat ioner m ed en rat ing på AA- fra S&P eller t ilsvarende
fra Moody’s eller t ilsvarende fra et andet int ernat ionalt anerkendt kredit vurderingsbureau
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Afde lin ge r og a n de lsk la sse r

på invest eringst idspunkt et , sam t i Eurozone og am erikanske st at s- og realkredit obligat ioner m ed en rat ing på AA- fra S&P eller t ilsvarende fra Moody’s eller t ilsvarende fra et andet
int ernat ionalt anerkendt kredit vurderingsbureau på invest eringst idspunkt et . Afdelingen
m å placere ind t il 100% af afdelingens lange posit ioner i én og sam m e obligat ionsudst edelse.
Afdelingen kan desuden invest ere sine m idler i j unior covered bonds. Afdelingens beholdning af j unior covered bonds m å m aksim alt udgøre 500% af for m uen.
Obligat ionerne skal have fået adgang t il eller være opt aget t il handel på et reguleret m arked, der er m edlem af Wor ld Federat ion of Exchanges eller m edlem af Feder at ion of European Securit ies Exchanges ( FESE) , eller været handlet på et andet reguleret m arked i EU
eller USA, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt .

Afdelingen kan desuden placere sine m idler i kont ant indest åender , aft aleindskud og afledt e
finansielle inst rum ent er. Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i et land inden
for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aft ale m ed på det
finansielle om råde. Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er m ed henblik
på risikodækning, opt im ering af afdelingens afkast / risikoprofil eller afdækning af valut akursrisiko. Afdelingen kan anvende repo- og t erm insforret ninger t il gearing sam t foret age
short forret ninger.
Afkast udsving
Afdelingens st andardafvigelse m å m aksim alt udgøre 40% p.a. på 1 års sigt , 30% p.a. på
3 års sigt og 20% p.a. på 5 års sigt .
Likvidit et srisiko
Afdelingen invest erer i inst rum ent er, hvor likvidit et en er høj , idet der dog ikke er fast sat
en ram m e for likvidit et srisikoen. Likvidit et t il indløsning af invest orer kan om nødvendigt
frem skaffes ved opt agelse af lån eller udnyt t else af kredit facilit et er.
Gearingsrisiko
Afdelingen kan opt age lån på op t il 1.000% af sin form ue som led i afdelingens invest eringsst rat egi sam t m ed henblik på at opnå fornøden likvidit et t il at foret age indløsning af
invest orers andele, sam t m idlert idig finansiering ved om lægning af afdelingens invest eringer eller for at udnyt t e t ildelt e t egningsret t igheder.
Afdelingen kan endvidere foret age kort varige overt ræk på sine kont i hos foreningens deposit ar som et operat ionelt led i placeringen og allokeringen af m idler. Overt ræk anses
som lån.
Afdelingen kan st ille sine akt iver t il sikkerhed for sine forpligt elser.
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Afdelingen kan endvidere invest ere i ovennævnt e finansielle inst rum ent er opt aget t il handel på de i bilag 1 opregnede m arkeder, som af best y relsen vurder es at leve op t il Finanst ilsynet s ret ningslinj er for godkendt e m arkeder.

De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger, herunder om kost ninger t il best yrelse, adm inist rat ion, forvalt er, invest eringsrådgiver, form idling, m arkedsføring, revision, it , offent lige
m yndigheder og deposit ar m å for afdelingen ikke overst ige 3,5% af den høj est e form ueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive event uelt result at afhængigt rådgiverhonorar.
De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar m å for afdelingen ikke overst ige 7,5% af den høj est e form ueværdi inden for regnskabsåret .

x

Det result at afhængige honorar kan m aksim alt udgøre 5% af afdelingens høj est e
form ue inden for et kalenderår, idet grænsen for de sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar ovenfor skal iagt t ages.

x

Beregning eft er High Wat er Mark sikrer, at der kun afregnes afk ast afhængigt honorar, når afdelingens form ue har opnået en posit iv værdist igning, og at der ikke
udbet ales afkast afhængigt honorar af det sam m e afkast m ere end en gang.

Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. §§ 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
St k. 2

KOBRA
Afdelingen invest erer eft er et princip om absolut afkast m ål.
Afdelingen im plem ent erer sin invest eringsst rat egi ved at placere m idler i danske og udenlandske st at s- og realkredit obligat ioner sam t i obligat ioner m ed t ilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligat ioner og særligt dækkede realkredit obligat ioner. Afdelingen
kan endvidere invest ere i j unior covered bonds. Afdelingen kan desuden placere sine m idler i kont ant indest åender, aft aleindskud og afledt e finansielle inst rum ent er.
Afdelingens risikopolit ik er at håndt er e de risici, der er ved at søge at drage fordel af
diverse rent espænd i obligat ionsm arkedet og sam t idig begrænse rent erisikoen, der er
knyt t et t il invest eringer i obligat ioner. Risikoprofilen i afdelingen vil grundet gearingen afspej le en høj risiko m ålt ved st andar dafvigelsen på afkast et .
Med henblik på at fast holde afdelingens risikoprofil er der fast lagt risikoram m er for brut t oeksponering, posit ions- og m arkedsrisiko, afkast udsving og gearingsrisiko.

Brut t oeksponering
Afdelingens brut t oeksponering m å m aksim alt udgøre 8.800% af afdelingens sam lede form ue.
I nvest eringsom råde, posit ions- og m arkedsrisiko
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Result at afhængigt honorar er underlagt et princip om High Wat er Mark. For afdeling MI RA
udgør det result at afhængige honorar:

Afdelingen invest erer sine m idler i danske st at s- og realkredit obligat ioner sam t i obligat ioner m ed t ilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligat ioner og særligt dækkede realkredit obligat ioner. Afdelingen kan endvidere invest ere sine m idler i andre skandinaviske st at s- og realkredit obligat ioner m ed en rat ing på AAA fra S&P eller t ilsvarende
fra Moody’s eller t ilsvarende fra et andet int ernat ionalt anerkendt kredit vurderingsbureau
på invest eringst idspunkt et , sam t i Eurozone st at s- og realkredit obligat ioner m ed en rat ing
på AAA fra S&P eller t ilsvarende fra Moody’s eller t ilsvarende fra et andet int ernat ionalt
anerkendt kr edit vurderingsbureau på invest eringst idspunkt et . Afdelingen m å placere ind
t il 100% af afdelingens lange posit ioner i én og sam m e obligat ionsudst edelse.

Rest løbet iden på erhvervede st at s- og realkredit obligat ioner sam t j unior covered bonds
m å m aksim alt være 6 år. Obligat ionerne skal have fået adgang t il eller være opt aget t il
handel på et reguleret m arked, der er m edlem af World Federat ion of Exchanges eller
m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges ( FESE) , eller være handlet på et
andet reguler et m arked i Den Europæiske Union, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt .
Afdelingen kan endvidere invest ere i ovennævnt e finansielle inst rum ent er opt aget t il handel på de i bilag 1 opregnede m arkeder, som af best y relsen vurder es at leve op t il Finanst ilsynet s ret ningslinj er for godkendt e m arkeder.
Afdelingen kan desuden placere sine m idler i kont ant indest åender , aft aleindskud og afledt e
finansielle inst rum ent er. Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i et land inden
for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aft ale m ed på det
finansielle om råde. Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er m ed henblik
på risikodækning, opt im ering af afdelingens afkast / risikoprofil eller afdækning af valut akursrisiko. Afdelingen kan anvende repo- og t erm insforret ninger t il gearing sam t foret age
short forret ninger.
Afkast udsving
Afdelingens st andardafvigelse m å m aksim alt udgøre 40% p.a. på 1 års sigt , 30% p.a. på
3 års sigt og 20% p.a. på 5 års sigt .
Likvidit et srisiko
Afdelingen invest erer i inst rum ent er, hvor likvidit et en gennem snit ligt er høj , idet der dog
ikke er fast sat en ram m e for likvidit et srisikoen. Likvidit et t il indløsning af m edlem m er kan
om nødvendigt frem skaffes ved opt agelse af lån eller udnyt t else af kredit facilit et er.

Gearingsrisiko
Afdelingen kan opt age lån på op t il 4.000% af sin form ue som led i afdelingens invest eringsst rat egi sam t m ed henblik på at opnå fornøden likvidit et t il at foret age indløsning af
m edlem m ers andele, sam t m idlert idig finansiering ved om lægning af afdelingens invest eringer eller for at udnyt t e t ildelt e t egningsret t igheder .
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Afdelingen kan desuden invest ere sine m idler i j unior covered bonds. Afdelingens beholdning af j unior covered bonds m å m aksim alt udgøre 500% af for m uen.

Afdelingen kan endvidere foret age kort varige overt ræk på sine kont i hos foreningens deposit ar som et operat ionelt led i placeringen og allokeringen af m idler. Overt ræk anses
som lån.
Afdelingen kan st ille sine akt iver t il sikkerhed for sine forpligt elser.
De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger, herunder om kost ninger t il best yrelse, adm inist rat ion, forvalt er, invest eringsrådgiver, form idling, m arkedsføring, revision, it , offent lige
m yndigheder og deposit ar m å for afdelingen ikke overst ige 3,5% af den høj est e form ueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive event uelt result at afhængigt rådgiverhonorar.
De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar m å for afdelingen ikke overst ige 7,5% af den høj est e form ueværdi inden for regnskabsåret .

•

Det result at afhængige honorar kan m aksim alt udgøre 5% af afdelingens høj est e
form ue inden for et kalenderår, idet grænsen for de sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar ovenfor skal iagt t ages.

•

Beregning eft er High Wat er Mark sikrer, at der kun afregnes afk ast afhængigt honorar, når afdelingens form ue har opnået en posit iv værdist igning, og at der ikke
udbet ales afkast afhængigt honorar af det sam m e afkast m ere end en gang

Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
St k. 3

Alt e r n a t ive r
Afdelingen invest erer ud fra et princip om absolut afkast m ål. Afdelingens form ål er at opt im ere afkast et ved invest ering i én eller flere akt ivklasser.
Afdelingens form ål er at levere et høj t afkast ved invest ering i illikvide alt ernat ive akt ivklasser som eksem pelvis infrast rukt ur og alt ernat iv energi.
Afdelingen invest erer sine m idler i akt ier eller andre kapit alandele, depot beviser ( fx. ADRs
og GDRs) , obligat ioner, andele i danske UCI TS, andele i kapit alforeninger, andele i udenlandske invest eringsinst it ut t er, exchange t raded funds ( ETFs) , exchange t raded com m odit ies ( ETCs) , st rukt urerede obligat ioner sam t i afledt e finansielle inst rum ent er, der kan
handles på ent en et reguleret m arked eller OTC.
Det er afdelingens risikopolit ik at håndt ere likvidit et srisici ved at holde en vis andel af
likvide inst rum ent er, således at der t ilst ræbes likvidit et i afdelingen.
Med henblik på at fast holde afdelingens risikoprofil er der fast lagt risikoram m er for brut t oeksponering, posit ions- og m arkedsrisiko, afkast udsving og gearingsrisiko.
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Result at afhængigt honorar er underlagt et princip om High Wat er Mark. For afdeling KOBRA udgør det result at afhængige honorar:

Brut t oeksponering
Afdelingens brut t oeksponering m å m aksim alt udgøre 400% af afdelingens sam lede form ue.
I nvest eringsom råde, posit ions- og m arkedsrisiko

Afdelingen kan som led i afdelingens invest eringsst rat egi og i forbindelse m ed port efølj eplej en gøre brug af afledt e finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis m ed
henblik på risikoafdækning og opt im ering af afdelingens afkast . Afdelingen kan anvende
afledt e finansielle inst rum ent er, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et
reguleret m arked, eller som handles OTC. Afdelingen m å ikke indgå i handler m ed afledt e
finansielle inst rum ent er på råvarer, der kan m edføre fysisk levering ved udløb.
Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov
om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen skal invest ere i værdipapirer, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel
på regulerede m arkeder i EU eller regulerede m arkeder, som er m edlem af World Federat ion of Exchanges, eller på et reguleret m arked, der er m edlem af Federat ion of European
Securit ies Exchanges ( FESE) eller i andele i danske UCI TS, kapit alforeninger og lignende
udenlandske invest eringsinst it ut t er. Afdelingens invest eringer i alt ernat ive akt ivklasser
kan foret ages i øvrige værdipapirer, som ikke handles på regulerede m arkeder.
Afdelingen kan allokere 100% af sine m idler t il den sam m e akt ivklasse under hensynt agen
t il likvidit et .
Afdelingen kan endvidere invest ere i ovennævnt e finansielle inst rum ent er opt aget t il handel på de i bilag 1 opregnede m arkeder, som af best y relsen vurder es at leve op t il Finanst ilsynet s ret ningslinj er for godkendt e m arkeder.
Ved invest ering i danske UCI TS, kapit alforeninger, udenlandske invest eringsinst it ut t er,
ETFs, ETCs eller lignende kan afdelingen invest ere 100% af sin form ue i én fondskode.
Afdelingen kan invest ere indt il 100% af sin form ue i én eller flere obligat ioner udst edt eller
garant eret af en st at .
Afdelingen kan foret age værdipapirudlån.
Afkast udsving
Afdelingens st andardafvigelse m å m aksim alt udgøre 20% p.a. på 1, 3 og 5 års sigt .
Likvidit et srisiko
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I nvest eringsst rat egien i afdelingen er at invest ere i illikvide alt ernat iver for at opnå en
illikvidit et spræm ie. I invest eringsst rat egien søges en eksponering t il blandt andet infrast rukt urproj ekt er sam t alt ernat ive energiproj ekt er m ed lav sam varians på afkast et t il t radit ionelle akt ivklasser som akt ier og obligat ioner. For at underst øt t e en vis likvidit et i afdelingen vil der desuden invest eres en vis andel i likvide inst rum ent er.

Afdelingen invest erer i illikvide inst rum ent er, og selvom afdelingen t il alle t ider t ilst ræber
at holde en vis likvid beholdning, kan der i sj ældne t ilfælde være behov for, at afdelingen
suspenderer indløsning af invest eringsbeviser i en kort ere eller længere periode.
Gearingsrisiko
Afdelingen m å foret age gearing på indt il 100% af afdelingens form ue ved opt agelse af lån
eller ved overt ræk på sine kont i hos foreningens depot selskab i forbindelse m ed em issioner
og indløsninger, udnyt t else af t egningsret t igheder sam t ved m idlert idig finansiering af
handler.

De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger, herunder om kost ninger t il best yrelse, adm inist rat ion, forvalt er, invest eringsrådgiver, form idling, m arkedsføring, revision, it , offent lige
m yndigheder og deposit ar m å for afdelingen ikke overst ige 3,5% af den høj est e form ueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive event uelt result at afhængigt rådgiverhonorar.
De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar m å for afdelingen ikke overst ige 7,5% af den høj est e form ueværdi inden for regnskabsåret .
Result at afhængigt honorar er underlagt et princip om High Wat er Mark. For afdeling Alt ernat iver udgør det result at afhængige honorar:
x

Det result at afhængige honorar kan m aksim alt udgøre 5% af afdelingens høj est e
form ue inden for et kalenderår, idet grænsen for de sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar ovenfor skal iagt t ages.

x

Beregning eft er High Wat er Mark sikrer, at der kun afregnes afk ast afhængigt honorar, når afdelingens form ue har opnået en posit iv værdist igning, og at der ikke
udbet ales afkast afhængigt honorar af det sam m e afkast m ere end en gang.

Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. §§ 13.
Da afdelingen invest erer i illikvide akt iver har best yrelsen bem yndigelse t il at suspendere
indløsning i kort ere eller længere t id. Suspension af indløsningen kan indføres, når det
skønnes nødvendigt for at sikre en lige behandling af invest orer, når der er usikkerhed om
værdiansæt t elsen af afdelingens akt iver, eller når afdelingens akt iver for at honorere indløsningsanm odninger på grund af illikvidit et ikke kan afhændes i fri handel.
Best yrelsen har bem yndigelse t il løbende at fast sæt t e obj ekt ive krit erier for suspension af
indløsning i afdelingens udbudsm at eriale.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
St k. 4

EVI RA
Afdelingen placerer sine m idler i erhvervsobligat ioner, st at sobligat ioner, pengem arkedsinst rum ent er og andre lignende gældsinst rum ent er m ed en rat ing på m inim um BB- / ba3 fra
ent en S&P eller Moody’s eller et andet int ernat ionalt anerkendt kredit vurderingsbureau på
invest eringst idspunkt et .
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Afdelingen kan st ille sine akt iver t il sikkerhed for afdelingens forpligt elser.

Afdelingen kan m aksim alt invest ere 10% i ikke- rat ede udst edelser.
I nst rum ent er ne skal være opt aget t il handel på et r eguleret m ar ked, der er m edlem af
World Federat ion of Exchanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges ( FESE) , eller handlet på et andet reguleret m arked i Den Europæiske Union, der er
regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offentligt . Endvidere kan inst rum ent erne handles
på det am erikanske OTC – Fixed I ncom e m arked, reguleret af FI NRA. Afdelingen kan t illige
invest ere i am erikanske Rule 144A- udst edelser, hvort il er knyt t et en om byt ningsret t il papirer, der inden for 1 år regist reres hos Securit ies and Exchange Com m ission ( SEC) i henhold t il Securit ies Act af 1933, og som om sæt t es på det am erikanske OTC - Fixed I ncom e
m arked.

I nvest eringer på det am erikanske OTC - Fixed I ncom e m a.rked vil prim ært blive foret aget
i udst edelser m ed en st ørrelse på USD 25 m io. eller derover. Afdelingen kan foret age
invest eringer i såvel likvide som m indre likvide værdipapirer i det am erikanske OTC - Fixed
I ncom e m arked.
Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere ind t il 15% af sin form ue i andre
værdipapirer eller pengem arkedsinst rum ent er, herunder værdipapirer der ikke er opt aget
t il handel på et reguleret m arked.
Afdelingen kan endvidere invest ere sine m idler i likvide m idler eller i finansielle inst rum ent er som nævnt i bilag 5 t il lov om finansiel virksom hed.
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er m ed henblik på risikoafdækning,
opt im ering af afdelingens afkast / risikoprofil og afdækning af valut akursrisiko.
Afdelingen kan anvende repo- og t erm insforret ninger t il gearing sam t foret age short forret ninger. Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aft ale m ed på det finansielle om råde.
Afdelingen kan deponere sine akt iver i sikkerhedsdepot hos depot selskabet i forbindelse
m ed gearing.
De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger, herunder om kost ninger t il best yrelse, adm inist rat ion, forvalt er, invest eringsrådgiver, form idling, m arkedsføring, revision, it , offent lige
m yndigheder og deposit ar m å for afdelingen ikke overst ige 3,5% af den høj est e form ueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive event uelt result at afhængigt rådgiverhonorar.
De sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar m å for afdelingen ikke overst ige 7,5% af den høj est e form ueværdi inden for regnskabsåret .
Result at afhængigt honorar er underlagt et princip om High Wat er Mark. For afdeling EVI RA
udgør det result at afhængige honorar:
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Afdelingen kan endvidere invest ere i ovennævnt e finansielle inst rum ent er opt aget t il handel på de i bilag 1 opregnede m arkeder, som af best y relsen vurder es at leve op t il Finanst ilsynet s ret ningslinj er for godkendt e m arkeder.

x

Det result at afhængige honorar kan m aksim alt udgøre 5% af afdelingens høj est e
form ue inden for et kalenderår, idet grænsen for de sam lede adm inist rat ionsom kost ninger inklusive result at afhængigt honorar ovenfor skal iagt t ages.

x

Beregning eft er High Wat er Mark sikrer, at der kun afregnes afk ast afhængigt honorar, når afdelingens form ue har opnået en posit iv værdist igning, og at der ikke
udbet ales afkast afhængigt honorar af det sam m e afkast m ere end en gang.

Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen m å ikke yde lån eller st ille garant i.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvort il der kan være knyt t et klassespecifikke akt iver.
St k. 2

En andelsklasse har ikke fort rinsret t il nogen andel af afdelingens form ue og heller ikke t il
event uelle klassespecifikke akt iver. Andelsklassen har alene ret t il en del af afkast et af
form uen, herunder en del af afkast et af den fælles port efølj e og afkast et af de klassespecifikke akt iver.

St k. 3

En afdeling kan have forskellige t yper andelsklasser eft er best yrelsens beslut ning, j f. § 22,
st k. 4. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakt erist ika:
1.

Denom inering i valut a.

2.

De t yper af invest orer andelsklasserne m arkedsføres overfor.

3.

Løbende om kost ninger, der overholder reglerne i § 5 i bekendt gørelse om andelsklasser i danske UCI TS.

4.

Em issionst illæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendt gørelse
om andelsklasser i danske UCI TS, og reglerne i bekendt gør else om beregning af
em issions- og indløsningspriser ved t egning og indløsning af andele i danske UCI TS
m .v.

5.

Prisberegningsm et ode, j f. bekendt gør else om ber egning af em issions- og indløsningspriser ved t egning og indløsning af andele i danske UCI TS m .v.

6.

Klassespecifikke akt iver, der alene kan være afledt e finansielle inst rum ent er sam t
en kont ant beholdning t il brug for klassens løbende likvidit et sbehov.

7.

Udlodningsprofil ( akkum ulerende eller udloddende) .

8.

Minim um sinvest ering.

9.

Andre karakt erist ika end de i nr. 1- 8 anført e, hvis foreningen kan godt gøre, at invest orer i en andelsklasse ikke t ilgodeses på bekost ning af invest orer i en anden andelsklasse.
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§ 7

St k. 4

Foreningen skal ent en på sin hj em m eside eller forvalt erens hj em m eside oplyse om andelsklassernes karakt erist ika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for fordeling af om kost ninger m ellem andelsklasserne.

An de le i for e n in ge n
§ 8

An de le i be visu dst e de n de a fde lin ge r

§ 9

St k. 2

Hver afdeling afholder sam t lige om kost ninger ved regist rering af afdelingens andele i en
værdipapircent ral.

St k. 3

Værdipapircent ralens kont oudskrift t j ener som dokum ent at ion for invest orernes andel af
foreningens form ue.

St k. 4

Foreningsandelene skal lyde på navn og not eres i foreningens regist er over invest orer.

St k. 5

Andelene er frit om sæt t elige og negot iable inden for invest orkredsen fast lagt i § 3, st k. 2.

St k. 6

I ngen andele har særlige ret t igheder.

St k. 7

I ngen invest or i foreningen har pligt t il at lade sine andele indløse.

An de le i k on t ofør e n de a fde lin ge r
I kont oførende afdelinger er andelenes pålydende på 100 kr., m edm indre andet er anført herunder.
St k. 2

De t il et indskud svarende ant al andele forekom m er ved en om regning af indskuddet i
forhold t il den værdi, som en andel af den pågældende afdelings form ue har på indskudst idspunkt et .

St k. 3

En invest ors indskud og beregnede andele regist reres på en kont o i foreningen lydende på
invest orens navn. Kont oen kan på foreningens vegne føres af en værdipapircent ral.

St k. 4

Foreningen eller værdipapircent ralen udst eder en udskrift af sine bøger. Udskrift en t j ener
som dokum ent at ion for invest orens indskud og andele.

St k. 5

I ndskud/ andele i en kont oførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden m åde om sæt t es.

St k. 6

I ngen andele har særlige ret t igheder.

St k. 7

I ngen invest or i foreningen har pligt t il at lade sine andele indløse.

Væ r dia n sæ t t e lse og fa st sæ t t e lse a f de n in dr e væ r di
§ 10

Værdien af foreningens akt iver og forpligt elser værdiansæt t es, indregnes og m åles af forvalt eren i
henhold t il reglerne om årsrapport og r evision i lov om invest eringsforeninger m .v. sam t bekendt -
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Andelene er regist reret i en værdipapircent ral og udst edes gennem denne m ed en pålydende værdi
på kr. 100 eller m ult ipla heraf, m edm indre andet er anført herunder.

St k. 2

Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere form uens værdi på opgørelsest idspunkt et , j f. st k. 1, m ed ant al t egnede andele i afdelingen.

St k. 3

Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsest idspunkt et opgj ort e del af afdelingens form ue, der svarer t il den del af fællesport efølj en,
som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for event uelle klassespecifikke akt iver
og om kost ninger, der påhv iler andelsklassen, m ed ant al t egnede andele i andelsklassen.

St k. 4

Forvalt eren af foreningen oplyser invest orerne om værdiansæt t elsen og beregning af den
indre værdi ved at sende m at erialet t il hver enkelt invest or eller gøre oplysningerne t ilgængelig på foreningens hj em m eside eller på forvalt erens hj em m eside.

Em ission og in dløsn in g
§ 11

§ 12

Andele i foreningen kan kun t egnes m od sam t idig indbet aling af em issionsprisen, bort set fra em ission af fondsandele. Beslut ning om em ission af fondsandele t ræffes af generalforsam lingen.
St k. 2

Foreningen offent liggør em issionspriser m indst hver 14. dag.

St k. 3

Foreningen er åben for nyem ission den først e bankdag i hver m åned m ed indt il 5 bankdages varsel. Foreningens best yrelse kan for den enkelt e afdeling beslut t e, at afdelingen skal
være åben for nyem ission på daglig eller ugent lig basis m ed indt il 5 bankdages varsel,
hvilket skal frem gå af afdelingensinvest oroplysninger.

St k. 4

Best yrelsen skal, før den t ræffer beslut ning om em ission, vurdere, om em issionen vil være
forsvarlig og forenelig m ed en afdelings form ueforhold, invest eringsst rat egi og invest eringsm uligheder sam t invest orernes int eresse. Best yrelsen kan på sådant gr undlag beslut t e, at em ission ikke skal foret ages, eller at en em ission skal begrænses t il et ant al
andele fast sat af best yrelsen. Best yrelsens beslut ning m å ikke være båret af usaglige hensyn eller m edføre en forskelsbehandling af ligest illede pot ent ielle invest orer, der ønsker at
t egne andele i foreningen.

På en invest ors forlangende skal foreningen indløse invest orens andel af en afdelings form ue.
St k. 2

Foreningen offent liggør indløsningspriser m indst hver 14. dag.

St k. 3

Foreningen er på en invest ors forlangende og m ed indt il 5 bankdages varsel åben for indløsning den først e bankdag i hver m åned.

St k. 4

Foreningens best yrelse kan for den enk elt e afdeling beslut t e, at afdelingen skal være åben
for indløsning på daglig eller ugent lig basis m ed indt il 5 bankdages varsel.

St k. 5

Foreningen kan udsæt t e indløsningen for en eller flere afdelinger,
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gørelse om regist rering i Finanst ilsynet s regist er over vurderingsekspert er og Kom m issionens delegerede forordning nr. 231/ 2013/ EU af 19. decem ber 2012 om udbygning af Europa Parlam ent et s
og Rådet s direkt iv 2011/ 61/ EU for så vidt angår undt agelser, generelle vilkår for drift , deposit arer,
gearing, gennem sigt ighed og t ilsyn.

1.

når foreningen ikke kan fast sæt t e den indre værdi på grund af forholdene på m arkedet , eller

2.

når foreningen af hensyn t il en lige behandling af invest orerne først fast sæt t er indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de t il indløsningen af andelene nødvendige akt iver, eller

3.

når der er fast sat særlige best em m elser for den enkelt e afdeling, j f. § 6.

M e t ode r t il be r e gn in g a f e m ission s- og in dløsn in gspr ise r

§ 14

Dobbelt prism et ode
Em issionsprisen fast sæt t es eft er dobbelt prism et oden t il den indre værdi, j f. § 10, st k. 2 - 4, j f. st k.
1, opgj ort på em issionst idspunkt et , m ed t illæg af et beløb t il dækning af udgift er ved køb af finansielle inst rum ent er og t il nødvendige om kost ninger ved em issionen, herunder t il adm inist rat ion,
t rykning, annoncering sam t provision t il form idlere og garant er af em issionen.
St k. 2

I ndløsningsprisen fast sæt t es eft er dobbelt prism et oden t il den indre værdi, j f. § 10, st k. 2
- 4, j f. st k. 1, opgj ort på indløsningst idspunkt et , m ed fradrag af et beløb t il dækning af
udgift er ved salg af finansielle inst rum ent er og t il nødvendige om kost ninger ved indløsning.

St k. 3

Foreningen offent liggør em issionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalt erens hj em m eside.

Enkelt prism et ode
Foreningen fast sæt t er et eller flere t idspunkt er for opgørelse af værdien, j f. § 10, st k. 2 - 4, j f. st k.
1, af andele i afdelingen eller andelsklassen. Til afregning eft er enkelt prism et oden af anm odninger
om em ission og indløsning af andele, som foreningen har m odt aget , skal foreningen fast sæt t e em issionsprisen og indløsningsprisen t il indre værdi, j f. § 10, st k. 2 - 4, j f. st k. 1, på det først kom m ende
opgørelsest idspunkt .
St k. 2

§ 15

Foreningen offent liggør em issionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalt erens hj em m eside.

Modificer et enkelt prism et ode
Foreningen fast sæt t er et eller flere t idspunkt er for opgørelse af værdien af andele i afdelingen eller
andelsklassen. Til afregning eft er den m odificerede enkelt prism et ode af anm odninger om em ission
og indløsning af andele, som foreningen har m odt aget , skal foreningen fast sæt t e em issionsprisen
og indløsningsprisen t il indre værdi, j f. § 10, st k. 2 - 4, j f. st k. 1, på det først kom m ende opgørelsest idspunkt . Foreningen kan t illægge et gebyr t il bet aling af m arkedsføring og af finansielle form idlere t il em issionsprisen.
St k. 2

Hvis periodens net t oem issioner overst iger et af best yrelsen fast sat ant al andele, skal foreningen t il den indre værdi, § 10, st k. 2 - 4, j f. st k. 1, t illægge et gebyr t il dækning af
handelsom kost ninger t il em issionsprisen. Hvis periodens net t oindløsninger overst iger et af
best yrelsen fast sat ant al andele, skal foreningen t il den indre værdi, j f. § 10, frat række et
gebyr t il dækning af handelsom kost ninger fra indløsningsprisen. Foreningens best yrelse
fast lægger st ørrelsen af gebyret ved em ission og indløsning.
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§ 13

St k. 3

Foreningen offent liggør em issionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalt erens hj em m eside.

Ge n e r a lfor sa m lin g

§ 17

Generalforsam lingen er foreningens høj est e m yndighed.
St k. 2

Generalforsam ling afholdes i St orkøbenhavn.

St k. 3

Ordinær generalforsam ling afholdes hvert år inden udgangen af april m åned.

St k. 4

Ekst raordinær generalforsam ling afholdes, når invest orer, der t ilsam m en ej er m indst 5%
af det sam lede pålydende af andele i foreningen/ i en afdeling/ i en andelsklasse, eller når
m indst t o m edlem m er af best yrelsen eller foreningens revisor har anm odet her om .

St k. 5

Generalforsam ling indkaldes og dagsorden bekendt gøres m ed m indst 2 ugers og m aksim alt 4 ugers skrift ligt varsel t il alle navnenot erede invest orer, som har anm odet herom ,
og ved indry kning på foreningens hj em m eside og/ eller i dagspr essen eft er best yrelsens
skøn.

St k. 6

I indkaldelsen skal angives t id og st ed for generalforsam lingen sam t dagsor den, som angiver, hvilke anliggender generalforsam lingen skal behandle. Såfrem t generalforsam lingen
skal behandle forslag t il vedt ægt sændr inger, skal forslaget s væsent ligst e indhold frem gå
af indkaldelsen.

St k. 7

Dagsorden og de fuldst ændige forslag sam t for den ordinære generalforsam lings vedkom m ende t illige årsrappor t m ed t ilhørende revisionspåt egning skal senest 2 uger før denne
gøres t ilgængelige for invest orerne.

St k. 8

I nvest orer, der vil frem sæt t e forslag t il behandling på den ordinære generalforsam ling,
skal frem sæt t e forslaget skrift ligt t il best yrelsen senest den 1. februar i året for generalforsam lingens afholdelse.

Best yrelsen udpeger en dirigent , som leder gener alforsam lingen. Dirigent en afgør alle spørgsm ål
vedrørende generalforsam lingens lovlighed, forhandlingerne og st em m eafgivelsen.
St k. 2

§ 18

Foreningen fører en prot okol over forhandlingerne. Prot okollen underskrives af dirigent en.
Generalforsam lingsprot okollen eller en bekræft et udskrift skal være t ilgængelig for invest orerne på foreningens kont or senest 2 uger eft er generalforsam lingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsam ling skal om fat t e:
1.

Frem læggelse af årsrapport herunder ledelsens beret ning for det forløbne regnskabsår og event uelt forslag t il anvendelse af provenu ved form uerealisat ioner t il
godkendelse sam t godkendelse af best yrelsesm edlem m ernes honorar

2.

Forslag frem sat af invest orer eller best yrelsen

3.

Valg af m edlem m er t il best yrelsen
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§ 16

Valg af revision

5.

Event uelt

Enhver t ilm eldt invest or i foreningen har ret t il sam m en m ed en evt . rådgiver at delt age i generalforsam lingen. Tilm elding skal ske t il foreningens forvalt er senest 5 bankdage forinden m od forevisning af fornøden dokum ent at ion for besiddelse af andele i foreningen.
St k. 2

I nvest orer kan kun udøve st em m eret for de andele, som 1 uge forud for generalforsam lingen er not eret på vedk om m ende invest ors navn i foreningens regist er over invest orer.

St k. 3

De beføj elser, som foreningens generalforsam ling udøver, t ilkom m er en afdelings invest orer for så vidt angår godkendelse af afdelingens regnskab, ændring af vedt ægt ernes regler
for anbringelse af afdelingens form ue, afdelingens overflyt ning, afvikling, fusion eller spalt ning sam t andre spør gsm ål, som udelukkende vedr ører afdelingen.

St k. 4

De beføj elser, som foreningens generalforsam ling udøver, t ilkom m er en andelsklasses invest orer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakt erist ika, andelsklassens afvikling og andre spørgsm ål, der udelukkende vedrører andelsklassen.

St k. 5

Hver invest or har 1 st em m e for hver kr. 100 pålydende andele. I afdelinger/ andelsklasser,
der er denom ineret i danske kroner. I afdelinger eller andelsklasser, der er denom ineret i
anden valut a, beregnes ant allet af st em m er ved at m ult iplicere den nom inelle værdi af
invest ors ant al andele m ed den officielt fast sat t e valut akurs m od danske kroner på den af
Danm arks Nat ionalbank opgj ort e list e over valut akurser 1 uge for ud for generalforsam lingen, og dividere result at et m ed 100. Det således fundne st em m et al nedrundes t il nærm est e hele t al. Hver invest or har dog m indst 1 st em m e.

St k. 6

Enhver invest or har ret t il at m øde på generalforsam lingen ved fuldm ægt ig. Fuldm agt en,
der skal frem lægges, skal være skrift lig og dat eret .

St k. 7

Generalforsam lingen t ræffer beslut ning ved alm indelig st em m eflerhed, m ed undt agelse af
de i § 20 nævnt e t ilfælde.

St k. 8

Der gælder ingen st em m eret sbegrænsning.

St k. 9

St em m eret kan ikke udøves for de andele, som en afdeling ej er i andre afdelinger i foreningen.

St k. 10

I ngen m å foret age lyd- og billedopt agelser på generalforsam lingen uden best yrelsens
udt rykkelige sam t ykke.

Æn dr in g a f ve dt æ gt e r , fu sion , spa lt n in g og lik vida t ion m .v.
§ 20

Beslut ning om ændring af vedt ægt erne og beslut ning om foreningens likvidat ion eller fusion, er kun
gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 såvel af de st em m er, der er afgivet , som af den del af
form uen, der er repræsent eret på generalforsam lingen.
St k. 2

Beslut ning om ændring af vedt ægt ernes regler for anbringelse af en afdelings form ue, en
afdelings likvidat ion, spalt ning, overflyt ning af en afdeling eller fusion af den ophørende
enhed t ilkom m er på generalforsam lingen afdelingens invest orer. Beslut ning om ændring
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§ 19

4.

er kun gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 af såvel de st em m er, der er afgivet , som
af den del af afdelingens form ue, der er repræsent eret på generalforsam lingen.
St k. 3

Beslut ning om ændring af vedt ægt ernes regler for en andelsklasses specifikke karakt erist ika og en andelsklasses likvidat ion, t ilkom m er på generalforsam lingen invest orer i andelsklassen. Beslut ning herom er kun gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 af såvel de
st em m er, der er afgivet , som af den del af andelsklassens form ue, der er repræsent er et
på generalforsam lingen.

St k. 4

Beslut ning om fusion t ræffes uanset § 20, st k. 1 for den fort sæt t ende enhed af best yrelsen.

Be st yr e lse n

§ 22

Best yrelsen, der vælges af generalforsam lingen, best år af m indst 3 og høj st 5 m edlem m er.
St k. 2

Best yrelsen vælger selv sin form and.

St k. 3

Hvert år er sam t lige best y relsesm edlem m er på valg. Genvalg kan finde st ed.

St k. 4

Et hvert m edlem af best yrelsen afgår senest på generalforsam lingen eft er udløbet af det
regnskabsår, hvori vedkom m ende fylder 70 år.

St k. 5

Best yrelsen er beslut ningsdygt ig, når over halvdelen af dens m edlem m er er t il st ede. Beslut ninger t ræffes ved sim pel st em m eflerhed. I t ilfælde af st em m elighed er form andens
st em m e afgørende.

St k. 6

Best yrelsens m edlem m er m odt ager et årligt honorar, der godkendes af generalforsam lingen.

Best yrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
St k. 2

Best yrelsen skal sørge for, at foreningens virksom hed udøv es forsvarligt i overensst em m else m ed lovgivningen og vedt ægt erne.

St k. 3

Best yrelsen er bem yndiget t il at foret age sådanne ændringer i foreningens vedt ægt er, som
ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som offent lige m yndigheder påbyder. Best yrelsen er t illige bem yndiget t il at ændre bilagene t il foreningens vedt ægt er.

St k. 4

Best yrelsen kan opret t e ny e afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger, sam t andelsklasser i eksist erende afdelinger, hvor generalforsam lingen t idligere har t ruffet beslut ning om ,
at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bem yndiget t il at gennem føre de vedt ægt sændringer, som er nødvendige, eller som offent lige m yndigheder foreskr iver.

St k. 5

Best yrelsen t ræffer beslut ning om , hvorvidt foreningen skal indgive ansøgning om opt agelse t il handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret m arked. Det er alene generalforsam lingen, der er bem yndiget t il at t ræffe beslut ning om at
afnot ere en afdeling eller en andelsklasse fra et reguleret m arked.

St k. 6

Best yrelsen er bem yndiget t il at foret age foreløbig udlodning i foreningens afdelinger, j f.
§ 28, st k. 3.
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§ 21

Adm in ist r a t ion / for va lt e r
§ 23

Best yrelsen skal udpege en forvalt er, som har t illadelse t il at forvalt e alt ernat ive invest eringsfonde
j f. lov om forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde § 5, st k. 2. Best yrelsen kan beslut t e at skift e
forvalt er.
St k. 2

Forvalt eren udgør foreningens daglige ledelse.

St k. 3

Forvalt eren st iller ved henvendelse t il foreningens kont or eller på foreningens eller forvalt erens hj em m eside de oplysninger sam t event uelle væsent lige ændringer heraf t il rådighed, som skal st illes t il rådighed for invest orer i overensst em m else m ed lov om forvalt ere
af alt ernat ive invest eringsfonde m .v. § 62- 65.

Te gn in gsr e gle r
Foreningen t egnes af:
1.

t o best yrelsesm edlem m er i forening eller

2.

et best yrelsesm edlem i forening m ed et m edlem af direkt ionen hos foreningens forvalt er.

St k. 2

Best yrelsen kan m eddele prokura.

St k. 3

Best yrelsen t ræffer beslut ning om , hvem der udøver st em m eret t en på foreningens finansielle inst rum ent er.

Om k ost n in ge r
§ 25

Hver af foreningens afdelinger og andelsklasser afholder sine egne om kost ninger.
St k. 2

Fællesom kost ningerne ved foreningens virksom hed i et regnskabsår deles m ellem afdelingerne/ andelsklasserne under hensynt agen t il både deres invest erings- og adm inist rat ionsm æssige ressourceforbrug i løbet af perioden og t il deres form ue prim o perioden.

St k. 3

Såfrem t en afdeling eller andelsklasse ikke har eksist eret i hele regnskabsåret , bærer den
en forholdsm æssig andel af fællesom kost ningerne.

St k. 4

Ved fællesom kost ninger forst ås de om kost ninger, som ikke kan henføres t il de enkelt e
afdelinger eller andelsklasser.

St k. 5

De sam lede om kost ninger inden for regnskabsåret m å for hver afdeling eller andelsklasse
ikke overst ige de sat ser, som er anført for den enkelt e afdeling i § 6.

D e posit a r
§ 26

Foreningens finansielle inst rum ent er skal forvalt es og opbevares af en deposit ar, som har t illadelse
t il at være deposit ar for en kapit alforening. Best yrelsen t ræffer beslut ning om valg af deposit ar.
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§ 24

St k. 2

Såfrem t en afdeling ønsker at invest ere i finansielle inst rum ent er i et t redj eland, hvor
lovgivningen kræver, at disse inst rum ent er skal opbevares på en kont o eller i et depot hos
en lokal enhed, og er der ikke nogen lokale enheder, der opfylder delegat ionskravene i §
54, st k. 2, nr. 5, lit ra b i lov om forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde m .v., kan
delegat ionen ske, såfrem t bet ingelserne i § 57 i lov om forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde m .v. er opfyldt .

År sr a ppor t , r e vision og ove r sk u d

§ 28

Foreningens regnskabsår er kalenderåret . For hvert regnskabsår aflægger foreningens best yrelse
en årsrappor t i overensst em m else m ed best em m elserne i lov om invest eringsforeninger m .v. gældende for danske UCI TS best ående som m inim um af en ledelsesberet ning og en ledelsespåt egning
for foreningen sam t et årsregnskab for hver enkelt afdeling best ående af en balance, en result at opgørelse og not er, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt
regnskabspraksis kan udarbej des som en fælles redegørelse for afdelingerne.
St k. 2

Årsrapport en revideres af m indst en st at saut oriseret revisor, der er valgt af generalforsam lingen. Revisionen om fat t er ikke ledelsesberet ningen og de supplerende beret ninger,
som indgår i årsrapport en.

St k. 3

Årsrapport er kan udarbej des og aflægges på dansk eller engelsk.

St k. 4

Foreningen udleverer på begæring den senest e reviderede årsrapport ved henvendelse t il
foreningen.

Udloddende afdelinger foret ager en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anført e krav
t il m inim um sudlodning.
St k. 2

Provenu ved form uerealisat ion i øvrigt t illægges afdelingens form ue, m edm indre generalforsam lingen eft er best yrelsens forslag t ræffer anden beslut ning.

St k. 3

I udloddende afdelinger kan der eft er regnskabsår et s afslut ning, m en inden ordinær generalforsam ling afholdes, foret ages udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anført e krav t il m inim um sudlodning. Hvis udlodningen undt agelsesvist ikke opfylder reglerne
i ligningslovens § 16 C, kan det beslut t es at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære
generalforsam ling godkendes st ørrelsen af udlodningen.

St k. 4

Udbyt t e af andele i en udloddende afdeling regist reret i en værdipapircent ral bet ales via
m edlem m et s kont o i det kont oførende inst it ut .

St k. 5

I akkum ulerende afdelinger henlægges net t ooverskuddet t il forøgelse af afdelingens form ue.
o- o- 0- o- o
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§ 27

Således vedt aget på ordinær generalforsam ling den 2. april 2019.
København, den 2. april 2019

_______________________

_____________________

Tine Roed

Kim Høibye

________________________

______________________

Mads Jensen

Erik Høj berg Nielsen
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