Generalforsamling i
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Kapitalforeningen Nykredit Invest
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening),
Kapitalforeningen Nykredit Invest samt Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros afholder ordinær
generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780
København V.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Fremlæggelse af årsrapporter for de 4 foreninger til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det
forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt
godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
Forslag fremsat af bestyrelsen:
a. Investeringsforeningen Nykredit Invest – ændring af vedtægternes § 6, stk. 12
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revision
Eventuelt

Ad 2. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne for Investeringsforeningen Nykredit Invest, vedtægternes § 6, stk. 12, hvorefter afdelingen Europæiske Virksomhedsobligationer SRI ændres
til Bæredygtige Kreditobligationer og i samme forbindelse ændres investeringsområdet for afdelingen.
Der henvises til det væsentligste indhold af forslaget på næste side, samt det fuldstændige forslag til
vedtægtsændringer.
Ad 3. I henhold til vedtægterne afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer hvert år. Alle bestyrelsesmedlemmer
har erklæret sig villige til at modtage genvalg. Der foreslås herefter genvalg af Niels-Ulrik Mousten,
Jesper Lau Hansen, Anne Hasløv og Tine Roed.
Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg som revisor for alle 4 foreninger.
Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre
smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Nykredit Invest til sine investorer at udøve deres
investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via
fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg
på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.
Nykredit Invest er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og
regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.
Reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger samt fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningernes hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningernes kontor,
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 De reviderede årsrapporter med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 8. april 2021 via investorportalen på nykreditinvest.dk
eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44
55 91 10.
Stemmeret på generalforsamlingerne kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingerne er noteret på navn i foreningernes registre over investorer.
København, den 23. marts 2021
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Kapitalforeningen Nykredit Invest
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer:
I Investeringsforeningen Nykredit Invest vil bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægternes
§ 6, stk. 12 med henblik på at opnå svanemærket for afdelingen og samtidig foreslås det, at afdelingen ændrer navn fra Europæiske Virksomhedsobligationer SRI til Bæredygtige Kreditobligationer.
Vedtægternes § 6, skt. 12 foreslås ændret fra

”Europæiske Virksomhedsobligationer SRI
Afdelingen placerer sine midler i erhvervsobligationer, men kan derudover investere i statsobligationer, realkreditobligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsinstrumenter.
Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af europæiske emittenter eller udstedt i
europæiske valuta, men kan sekundært investere i andre udstedelser.
Afdelingen investerer primært i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en kreditvurdering på BBB- eller bedre hos Standard & Poor’s og/eller Baa3 eller bedre hos Moody’s, BBBeller bedre hos Fitch eller tilsvarende hos et andet almindeligt anerkendt kreditvurderingsbureau, men kan derudover investere maksimalt 25% i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en lavere kreditvurdering. I de tilfælde, hvor der er offentliggjort to eller flere ratings
fra kreditvurderingsbureauer for en specifik udstedelse, anvendes højeste rating.
De finansielle instrumenter skal have fået adgang til eller være optaget til handel på et reguleret
marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller være handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan de
nævnte finansielle instrumenter handles på det amerikanske OTC – Fixed Income marked, reguleret af FINRA. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144A-udstedelser, hvortil
er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år registreres hos Securities and Exchange Commission (SEC) i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på det amerikanske OTC - Fixed Income marked.
Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til handel på
de i bilag 2 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets
retningslinjer for godkendte markeder.
Investeringer på det amerikanske OTC - Fixed Income marked vil primært blive foretaget i
udstedelser med en størrelse på USD 25 mio. eller derover. Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed Income
marked.
Investeringer i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel på ovennævnte markeder,
må sammen med investeringer i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret
marked, maksimalt udgøre 10% af afdelingens formue.
Afdelingen må ikke placere sine midler i virksomheder, der har mere end 5% af sine indtæger
fra produktion eller distribution af alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasardspil, samt i
virksomheder, som krænker international ret defineret som konventioner tiltrådt og ratificeret
af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN’s deklaration af menneskerettigheder, OECD
Guidelines for multinationale virksomheder, ILO’s konventioner for arbejdstagerrettigheder og
Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsadfærd.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og udenlandske
investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom
i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis samt
foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.”
til

”Bæredygtige Kreditobligationer
Afdelingen investerer primært i erhvervsobligationer og kan sekundært investere i stats- og
realkreditobligationer.
De finansielle instrumenter skal have fået adgang til eller være optaget til handel på regulerede
markeder, eller være handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte
og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske
Union, eller som ikke har indgået aftale med Fællesskabet på det finansielle område, skal markedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og anført i bilag 2 til vedtægterne.
Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget til handel
på et reguleret marked.
Afdelingen investerer i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i
forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre
internationalt anerkendte konventioner.
Afdelingen må ikke placere sine midler i følgende typer virksomheder:
•
•

•

•

Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion eller distribution af
enten alkohol, tobak, våben, pornografi eller hasardspil.
Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion, distribution, levering af udstyr til eller servicering af produktion af fossile brændsler (termisk kul, olie,
gas) og uran.
Virksomheder, der har mere end 5% af sine indtægter fra produktion af energi fra kul,
olie, gas og uran. Disse er dog investérbare, såfremt 75% af virksomhedens energiinvesteringer de seneste tre år har været i vedvarende energi, samt at virksomhedens indtægter fra vedvarende energi er på minimum 50% af indtægterne over de seneste tre
år, samt at virksomhedens indtægter fra tjæresand, skiferolie og skifergas er på mindre
end 0,1%.
Virksomheder, som krænker internationale ret defineret som konventioner tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdenssamfundet, herunder FN’s deklaration af menneskerettigheder, OECD Guidelines for multinationale virksomheder, ILO’s konventioner for arbejdstagerrettigheder og Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsadfærd.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom
i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS og udenlandske
investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis og
foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er udloddende. Afdelingen er bevisudstedende.”
Der henvises i øvrigt til det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, som kan findes på foreningens
hjemmeside.

