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Til de i ejerbogen  

noterede aktionærer 

 

 

 

Hørsholm, 1. december 2021 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i AktieUgebrevet Invest A/S 
 

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i  

 

AktieUgebrevet Invest A/S, CVR-nr. 39 18 80 07 

Onsdag d. 15. december 2021 klokken 13.30 

 

Generalforsamlingen finder denne gang sted hos NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pile-

stræde 58, 1112 KBH K  

 

Forholdsregler i forbindelse med COVID-19 

 

Grundet den særlige situation omkring COVID-19 er det muligt for aktionærer at udøve deres 

rettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, ved i stedet afgive deres stemme 

via den vedlagte fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Aktionærer, der ønsker at 

fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har ligeledes mulighed for at anmode Selska-

bet om at offentliggøre sådanne indlæg på generalforsamlingen i det omfang det vurderes praktisk 

muligt og hensigtsmæssigt. 

 

Selskabet vil ligeledes streame generalforsamlingen på et forud angivet link. Det bemærkes, at 

selskabets vedtægter ikke indeholder adgang til, at generalforsamlingen afholdes elektronisk, hvor-

for man som tilskuer af streamingtilbuddet ikke vil blive anset for formel deltager i generalforsam-

lingen og dermed ikke vil have mulighed for at afgive stemme eller fremføre mundtlige indlæg. 

Streamingtransmissionen er at anse som et privat arrangement, hvorfor presse ikke har ret til at 

overvære eller videregive informationer herfra. Selskabet kan ikke garantere, at streaming ikke vil 

være forbundet med tekniske udfordringer ved billede- og lydtransmission. 

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen, er du velkommen til at sende dem 

til Selskabet på forhånd på mailadressen awh@auinvest.dk, hvorefter Selskabet tilstræber at svare 

tilbage inden generalforsamlingen.  
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Indkaldelsen indhold 

 

Nærværende indkaldelse er vedlagt CV på bestyrelsens medlemmer. Derudover er vedlagt et kort 

resumé og et notat, som beskriver den foreslåede proces for konvertering af aktier i AktieUgebre-

vet Invest A/S til andele i investeringsforeningen PortfolioManager, afdeling Aktieugebrevet In-

vest KL. 

 
 

 

Bestyrelsen ønsker, at der på den ekstraordinære generalforsamling behandles følgende emner: 

 

DAGSORDEN:  

 

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

2. Orientering om den kommende proces 

3. Beslutning om ændring af selskabets vedtægter 

4. Bemyndigelse til dirigent til anmeldelse af beslutninger til registrering 

5. Eventuelt 

 

 

Vedrørende de enkelte dagsordenspunkter bemærkes følgende: 

 

Ad 1 – Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

I henhold til vedtægternes § 14,1 og 14.3 udpeges et af bestyrelsesmedlemmerne, som samtidig 

skal være bestyrelsens formand, af AktieUgebrevet Invest Administration A/S. AktieUgebrevet In-

vest Administration A/S har i den sammenhæng udpeget Carsten Koch som sin repræsentant til af-

løsning af Ole Borch. 

 

Der stilles forslag om nyvalg af Peter Egholm Jensen til afløsning af Sten Lauritzen som medlem 

af selskabets bestyrelse, jf. vedtægternes pkt. 14. 

 

Bestyrelsen vil herefter bestå af: 

 

• Carsten Koch (Formand) 

• Henning Skov Jensen 

• Peter Egholm Jensen 

CV for alle kandidater er vedlagt denne indkaldelse som bilag. 

 

Ad pkt. 2 – Orientering om den kommende proces 

 

Som det blev oplyst i forbindelse med den ordinære generalforsamling i september 2021, har sel-

skabet i en længere periode arbejdet med en ny struktur, som skal gøre det smidigere at være aktio-

nær i AktieUgebrevet Invest A/S. Dels igennem en mulighed for at handle fra dag til dag og ikke 

som nu måned til måned. Dels igennem en struktur, hvor der ikke som minimum skal investeres 

750.000 kr. 
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Den tekniske del af denne struktur er nu ved at falde på plads. Der vedlægges et af Njord Advokat-

firma udarbejdet notat, der beskriver den proces, som påtænkes gennemført med henblik på ultima-

tivt at ”konvertere” aktionærernes ejerandele i den registrerede alternative investeringsfond Aktie-

ugebrevet Invest A/S til andele i investeringsforeningen PortfolioManager, afdeling Aktieugebrevet 

Invest KL (Investeringsforeningen”). 

 

Morten Langer, Økonomisk Ugebrev, vil deltage på generalforsamlingen, og vil kunne besvare 

eventuelle, indledende spørgsmål. Der skal dog ikke tages stilling hertil på den kommende, ordi-

nære generalforsamling. 

 

Første skridt i denne proces er den vedtægtsændring, som er foreslået i dagsordenens punkt 3. 

 

 

Ad pkt. 3 – Beslutning om ændring af selskabets vedtægter 

 

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets vedtægter ændres således at: 

 

1. Selskabets formål, jf. vedtægternes pkt. 1, ændres fra: 

 

”Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at 

drive virksomhed med investering i værdipapirer samt i andre finansielle instrumenter med 

henblik på kapitalanbringelse.”. 

 

til: 

 

”Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller 

investeringsforeninger (UCITS), at drive virksomhed med investering i værdipapirer samt i 

andre finansielle instrumenter med henblik på kapitalanbringelse.”. 

 

 

Ad pkt. 4 – Bemyndigelse til dirigenten til anmeldelse af beslutninger til registrering 

 

Der stilles forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde det på general-

forsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndig-

heder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for at registrering eller godkendelse af 

beslutninger på generalforsamlingen, samt foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger 

uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter. 

 

Vedtagelseskrav 

 

Forslagene under dagsordenens pkt. 1 (valg af medlemmer til bestyrelsen) og 4 (bemyndigelse til 

dirigenten) kræver vedtagelse med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105. 

 

Forslaget under dagsordenens pkt. 3 (vedtægtsændring) kræver vedtagelse med mindst 2/3 såvel af 

de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalfor-

samlingen, jf. selskabslovens § 106 og vedtægternes pkt. 6.1.  

 

 

Møderet og adgang: 
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Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse til 

awh@auinvest.dk har ret til at møde på generalforsamlingen.  

 

En kapitalejer kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, 

som kapitalejeren på registreringsdatoen, det vil sige en uge før generalforsamlingens afholdelse, 

enten er blevet noteret for i selskabets ejerbog, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har 

anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.  

 

Fuldmagt 

 

Kapitalejerne har mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalfor-

samlingen ved hjælp af den vedlagte fuldmagtsblanket. Er fuldmagten modtaget af selskabet, er den 

bindende for kapitalejeren og kan ikke tilbagekaldes. 

 

 

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling 

 

Fra onsdag den 1. december 2021 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalfor-

samling tilgængelige på www.auinvest.dk: 

 

Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden og fuldstændige forslag for generalfor-

samlingen, oplysningerne om bestyrelseskandidaterne, det samlede antal aktier og stem-

merettigheder på datoen for indkaldelsen.  

 

Samtlige dokumenter kan downloades på www.auinvest.dk.  

 

Ved skriftlig anmodning til AktieUgebrevet Invest A/S, Slotsmarken 18,1 2970 Hørsholm, eller e-

mail: awh@auinvest.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost. 

 

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til 

de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens 

afholdelse. Aktionæren skal således senest onsdag d. 8. december 2021 være noteret i ejerbogen 

som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indfør-

sel i ejerbogen.  

 

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via e-mail til awh@auinvest.dk. 

 

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til 

dagsordenen kan stilles via e-mail til awh@auinvest.dk.  

 

Din tilmelding skal altså være AktieUgebrevet Invest A/S i hænde senest søndag den 12. december 

2021 klokken 23.59.  

 

AktieUgebrevet Invest A/S’ samlede aktiekapital udgør nominelt 7.157.800,00 kr. og er fordelt på 

aktier med en pålydende værdi a kr. 100, der hver giver én stemme. 

 
 

 

 

 

mailto:awh@auinvest.dk


 

 

AktieUgebrevet Invest A/S ● Slotsmarken 18,1 ● 2970 Hørsholm  

Telefon: +45 70 21 33 99 ● www.auinvest.dk ● CVR-nr.: 39 18 80 07 

 

5/5 

Med venlig hilsen 

AktieUgebrevet Invest A/S 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

 

Ole Borch 

Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 

 

 


