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Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 19. august 2016 kl.

Telefon

08.00 i

+45 39 17 50 00
e-mail
pfainvest@pfa.dk

Investeringsforeningen PFA Invest

CVR nr. 34 69 56 44

Generalforsamlingen finder sted i PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

FT nr. 11 178

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag fremsat af bestyrelsen
a) Forenklet afvikling af afdeling ”Korte Obligationer” og afdeling ”Lange
Obligationer”
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at foreningens to afdelinger, afdeling
”Korte

Obligationer”

og

afdeling

”Lange

Obligationer”,

afvikles

efter

bestemmelserne i § 115 i lov om investeringsforeninger (forenklet afvikling).
b) Ændring af foreningens vedtægter
Under forudsætning af, at forslaget om forenklet afvikling vedtages, jf. pkt. 1
ovenfor, fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 6,
stk. 1, og § 6, stk. 2, således at de to afdelingers navne tilføjes ”(under
afvikling)” i afviklingsperioden. Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som
bilag 1 til indkaldelsen.
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c)

Bemyndigelse til afnotering af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange
Obligationer
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger
bestyrelsen til at afnotere afdeling ”Korte Obligationer” og afdeling ”Lange
Obligationer” på Nasdaq Copenhagen, såfremt forslaget om forenklet
afvikling vedtages.

3. Eventuelt
Tilmelding

til

generalforsamlingen

og

bestilling

af

adgangskort

eller

fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 4. august 2016 ved henvendelse til Tim
Galberg-Lund, PFA Asset Management A/S, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø,
mail; tga@pfa.dk, tlf. 39 17 63 95 og skal ske senest den 15. august 2016.
Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2 til indkaldelsen.
Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af,
at

man

besidder

andele

i

foreningen

mindst

1

uge

før

datoen

for

generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 12. august 2016.
Dagsorden samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens
kontor fra og med 4. august 2016 samt være tilgængelige på pfainvest.dk fra samme
dato.
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