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”Konvertering” af den alternative investeringsfond Aktieugebrevet Invest A/S til en afdeling i 
Investeringsforeningen PortfolioManager (IF PM) med navnet Aktieugebrevet Invest KL. 
 
Baggrund, nuværende model og bevæggrunde 
 
Den alternative investeringsfond Aktieugebrevet Invest A/S (”Selskabet”), forvaltes i dag af en 
registreret forvalter, Aktieugebrevet Invest Administration A/S (”Forvalter”). 
 
Ledelsen i Selskabet har, sammen med Forvalteren som oprindelig initiativtager til Selskabet (som 
alternativ investeringsfond), undersøgt mulighederne for at videreudvikle Selskabets koncept og 
investeringsstrategi i en mere optimal struktur. Dette har resulteret i Ledelsen forslag om at 
videreudvikle Selskabet i samarbejde med Investeringsseksabet Fundmarket A/S som en afdeling i 
Investeringsforeningen PortfolioManager (IF PM) med navnet Aktieugebrevet Invest KL.  
 
Den nuværende struktur af Selskabet i relation til samarbejdspartnere er illustreret ved følgende figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selskabet er som alternativ investeringsfond registreret hos Finanstilsynet, men hverken Selskabet  
eller Forvalteren er underlagt selvstændigt finansielt tilsyn. Af samme årsag er markedsføring af 
Selskabet lovmæssigt begrænset til professionelle investorer eller ”semi-professionelle” investorer, 
da registrerede Forvaltere og tilhørende alternative investeringsfonde ikke er underlagt samme 
investorbeskyttelsesregler, som for eksempel investeringsforeninger (UCITS) eller forvaltere af 
alternative investeringsfonde med tilladelse, der er underlagt selvstændigt finansielt tilsyn. 
Investeringsforeninger kan grundet denne større investorbeskyttelse og finansielle tilsyn derfor også 
markedsføres direkte overfor private investorer. 
 
Samtidig vil strukturen efter konvertering forventelig blive markant mere likvid for investorerne, da 
ejerandele udstedes gennem VP-Securities med en fondskode. Kort efter konverteringens afslutning 
(Selskabets likvidation og apport-udlodning af foreningsandele i Investeringsforeningen), vil der ske 
optagelse til handel på Nasdaq OMX CPH (børsnotering). Når optagelse til handel er gennemført, vil 
det være muligt at handle Investeringsforeningen dagligt direkte fra investorers eget værdipapirdepot. 
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Fremtidig model og proces 
Efter at have undersøgt flere alternativer har Selskabets ledelse konkluderet, at det mest 
hensigtsmæssige for Selskabets aktionærer er, at Selskabet reelt ”konverteres” fra at være en 
registreret alternativ investeringsfond omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
mv. til at være en investeringsforening omfattet af lov om investeringsforeninger mv (afdeling i en 
investeringsforening (UCITS).  
 
Som omtalt ovenfor er investeringsforeninger underlagt selvstændigt finansielt tilsynsamt 
instrumentregler og placeringsregler, som regulerer risikospredning og krav til investeringers 
likviditet. Disse øgede krav og tilsyn anses som investorbeskyttelse, der indebærer, at sådanne 
investeringsforeninger kan markedsføres direkte overfor private investorer uden begrænsninger. Det 
betyder blandt andet at kravet om minimumsinvestering på 750.000 kr. og tiltrædelse af 
risikoerklæring bortfalder. Det er samtidig forventningen, at den lettere tilgængelighed, større 
likviditet og transparens vil betyde en større tilgang af investorer, hvilket vil øge Selskabets 
egenkapital (AUM) og dermed mindske omkostningsniveauet. 
 
Det er ikke hensigten at ændre ved investeringsproces eller investeringsstrategien, selvom man vil 
blive underlagt de samme investeringsrestriktioner, som andre UCITS investeringsforeninger.  
 
Proces: 
 
1. Der etableres en ny UCITS-afdeling i Investeringsforeningen PortfolioManager (IF PM) med 

navnet Aktieugebrevet Invest KL (”Investeringsforeningen”) (som investorerne i Selskabet  
ultimativt ender med at være investorer i) 

2. Konverteringen foregår ved, at Selskabet foretager et apportindskud af hele sin 
værdipapirportefølje i Investeringsforeningen, så Selskabet bliver indehaver af en 
korresponderende formue i form af andele i Investeringsforeningen (og investorerne bliver 
indirekte investorer i Investeringsforeningen). 

3. Aktionærerne beslutter at Selskabet skal træde i (solvent) likvidation og i forbindelse hermed 
udlodde foreningsandelene i Investeringsforeningen til aktionærerne, 

4. I forbindelse med den endelige likvidation af Selskabet, besluttes det at Selskabets andele i 
Investeringsforeningen (og evt. overskydende likviditet) udloddes til aktionærerne i Selskabet, så 
de bliver direkte investorer i Investeringsforeningen. 

5. Dermed er selskabet afviklet. 
6. Sideløbende er Forvalteren omdannet fra registreret FAIF til investeringsrådgiver og skifter navn 

til Økonomisk Ugebrev Capital A/S med  tilladelse som investeringsrådgiver for 
Investeringsforeningen. 

 
Skat/moms 
 
Investeringsforeningen er i modsætning til Selskabet momsfritaget, hvorfor der ikke skal svares 
moms af honorar til investeringsrådgiver eller administrator (IFS). 
 
Investeringsforeningen er som Selskabet klassificeret som investeringsselskab i henhold til 
Aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed skattefritaget, mens investorer beskattes efter et 
lagerprincip. Det forventes derfor som udgangspunkt, at konverteringen vil være skattemæssig 
neutral for investorer (om end dette ikke garanteres, da det i konkrete tilfælde kan være til såvel gunst 
som ugunst for aktionærerne). 
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Kronologi/tidslinje 
 
2021 
 
december Finanstilsynets godkendelse af UCITS-afdeling i Investeringsforeningen 

PortfolioManager (IF PM) med navnet Aktieugebrevet Invest KL. 
 
 Ekstraordinær generalforsamling i Aktieugebrevet Invest A/S: bl.a. ændring af 

investeringsområde til at omfatte indirekte investering gennem investeringsforening. 
 
2022 
 
Primo året Aktieugebrevet Invest Administration A/S får Finanstilsynets godkendelse som 

investeringsrådgiver. 
derefter 
 Aktieugebrevet Invest A/S foretager et apportindskud af hele sin værdipapirportefølje 

i Investeringsforeningen, så Selskabet bliver indehaver af en korresponderende formue 
i form af andele i Investeringsforeningen. 

derefter 
 Aktieugebrevet Invest Administration A/S udpeges som investeringsrådgiver for 

afdeling Aktieugebrevet Invest KL i Investeringsforeningen PortfolioManager.  
derefter 
 Ekstraordinær generalforsamling i Aktieugebrevet Invest A/S: beslutning om at træde 

i likvidation og udlodde andele i afdeling Aktieugebrevet Invest KL som 
likvidationsprovenu. 

derefter 
 Proklamaperiode, hvor kreditorer fyldestgøres skattekvittance indhentes og 

forberedelse af udlodning af selskabets midler (foreningsandele afdeling 
Aktieugebrevet Invest KL i Investeringsforeningen PortfolioManager). 

derefter 
 Afsluttende generalforsamling i Aktieugebrevet Invest A/S: godkendelse af 

likvidationsregnskab beslutning om endelig likvidation og udlodning af provenu 
(foreningsandele afdeling Aktieugebrevet Invest KL i Investeringsforeningen 
PortfolioManager og evt. residualbeløb). 

derefter 
 Aktionærer er nu investorer i afdeling Aktieugebrevet Invest KL i 

Investeringsforeningen PortfolioManager. 
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