Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S
INVESTORFORUM
19. februar 2013 kl. 9:00

Dagsorden
Kl. 9:00
Kl. 9:10
Kl. 9:30

Velkomst ved Administrerende direktør Jens Balle, der også er ordstyrer.
Valg af repræsentant og suppleant for Investorforum til Handelsinvest Investeringsforvaltning
A/S’s bestyrelse.
Afslutning
Opstillede kandidater:
Lone Mørch, Advokat (H) og direktør. Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen
Handelsinvest, opstillet af Handelsinvest
Bjarne Degn, Fhv. bankdirektør. Medlem af bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest,
opstillet af Handelsinvest
Susanne Arvad, Økonomisk rådgiver, opstillet af Dansk Aktionærforening

▪
▪
▪

Alle medlemmer af Investeringsforeningen Handelsinvest eller Investeringsforeningen StockRate Invest kan
deltage i og stemme til Investorforum. Valget sker for en to-årig periode. Valget finder sted i henhold til
selskabets vedtægter, der blandt andet slår fast at:
▪

Investorforummet gennemføres ved fysisk valgmøde.
Til investorforummet kan investorerne stemme i forhold til deres relative andel af den formue, som
selskabet administrerer jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
Til investorforummet kan investorerne stemme i forhold til deres relative andel af den formue, som
selskabet administrerer jf. § 98, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
Investorernes relative andel af den administrerede formue beregnes på grundlag af den indre
værdi, der danner basis for kursen 2 hverdage før investorforummet afholdes.
Investorerne skal stemme samlet for deres relative andel af den administrerede formue.
Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for den dato hvor valgmødet
afholdes, er noteret på medlemsnavn i den administrerede forenings bøger.
Investorerne kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig
og dateret fuldmagt.

▪
▪
▪
▪
▪

Som suppleant vælges den kandidat med næst flest stemmer.
For at kunne stemme skal tilmelding til Investorforum ske senest 12. februar 2013. Tilmelding kan ske via
mail til info@handelsinvest.dk, via tlf. 9712 335 eller via fremsendelse af denne blanket.
Investorforum afholdes i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning.

□
□

Ja tak
Nej tak

□

Nej tak

jeg ønsker at deltage i Investorforum.
men jeg ønsker at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse eller den, bestyrelsen vælger at
sætte i stedet.
Jeg ønsker at give fuldmagt til:
Navn og adresse

KUNDEOPLYSNINGER
Navn
Adresse
Postnr. og by
Depotnr.

Dato:______________ Underskrift:________________________________________

