
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Kapitalforeningen Wealth Invest 

 
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Wealth Invest (”Foreningen”) fredag den 27. januar 
2023, klokken 10.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:  

1. Forslag fremsat af bestyrelsen 
Bestyrelsen fremsætter forslag om: 
 
- Likvidation af SEB Emerging Market Bonds AKL, som er en afdeling oprettet under Foreningen med følgende to 

andelsklasser: 
-AKL SEB Emerging Market Bonds USD 
-AKL SEB Emerging Market Bonds NOK 
 
(herefter samlet set benævnt ”Afdelingen”). 
 
Forslaget fremsættes som følge af, at Afdelingens to tilbageværende investorer har begæret deres samlede 
beholdning af andele i henholdsvis AKL SEB Emerging Market Bonds USD og AKL SEB Emerging Market Bonds NOK 
indløst ned til det minimumsbeløb, som vurderes at skulle være til rådighed til dækning af nødvendige omkostninger i 
Afdelingen i likvidationsperioden.  
 
Da Afdelingen ikke omfatter yderligere investorer, og da ingen nye investorer ønsker at indtræde i Afdelingen, 
medfører indløsningen samtidig, at bestyrelsen foreslår Afdelingen likvideret i overensstemmelse med 
bestemmelserne i kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 
 
Punkt a., b. og c. nedenfor er betinget af, at forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages.  

 
a. Beslutning om tilføjelse af ”i likvidation” til Afdelingens vedtægtsmæssige navn  

Såfremt forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages, jf. ovenfor, tilføjes ”i likvidation” til Afdelingens 
vedtægtsmæssige navn som anført i vedtægternes §§ 6, stk. 1, 10, stk. 1, 17, stk. 6, samt 24, stk. 5. 
Afdelingen vil i likvidationsperioden således være benævnt ”SEB Emerging Market Bonds AKL i 
likvidation”.  
 

b. Vedtagelse af vedtægtsmæssig hjemmel til placering af op til 100 pct. af Afdelingens formue i 
kontanter i likvidationsperioden 
Såfremt forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages, jf. ovenfor, tilføjes Afdelingens vedtægtsmæssige 
investeringsprofil som beskrevet i vedtægternes § 6 nedennævnte hjemmel til, at Afdelingen i 
likvidationsperioden kan investere op til 100 pct. af formuen i kontanter. 
 
”I henhold til generalforsamlingsbeslutning af 27. januar 2023 udvides nedennævnte investeringsrammer 
med virkning pr. samme dag, således at afdelingen, udover at kunne investere i henhold til rammerne 
nedenfor, tillige kan investere op til 100 pct. af formuen i kontanter, indtil afdelingen kan afvikles endeligt 
efter proklamafristens udløb.”. 
 

c. Udpegning af likvidator  
Såfremt forslaget om likvidation af Afdelingen vedtages, jf. ovenfor, skal der i henhold til § 140, stk. 2, i lov 
om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. udpeges en likvidator, som skal forestå likvidationen af 
Afdelingen i medfør af bestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Likvidator 
træder i bestyrelsens og forvalterens sted i likvidationsperioden.  
Der fremsættes forslag om, at advokat Louise Studstrup Muurholm, Asset Law Advokatanpartsselskab, 
udpeges som likvidator.  

 
2. Eventuelt 

 
Beslutningen om vedtægtsændringer og likvidation, jf. dagsordenens pkt. 1, træffes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i vedtægternes § 18, stk. 2, jf. § 17, stk. 3. Stemmeretten for så vidt angår de i henhold til ovennævnte 
dagsorden fremsatte forslag kan således alene udøves af Afdelingens investorer. 
 

  



 

Der henvises i øvrigt til Foreningens vedtægter, som kan hentes på www.sebinvest.dk.  
 

 

Bestyrelsen 
Kapitalforeningen Wealth Invest 

c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 
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