
  

 
 
 
 
 

 
Generalforsamling i  

Investeringsforeningen Lægernes Invest  
 
Investeringsforeningen Lægernes Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den 26. april 2021 
kl. 16.00 hos Lægernes Pension, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. 
 
 
 
Dagsorden 
 
1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regn-

skabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af 
bestyrelsesmedlemmernes honorar 

 
2. Forslag fremsat af bestyrelsen  
 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
4. Valg af revision 
 
5. Eventuelt 
 
 
 
Ad 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg. Peter Wengler-Jørgensen og Jacob Christensen modta-

ger genvalg, medens Anne Charlotte Mark ikke genopstiller. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås 
direktør Mads Hørberg – der henvises til vedhæftede CV for Mads Hørberg. 

 
Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor 

for foreningen. 
 
Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt fuldstændigt forslag er tilgængelig ved 
henvendelse til foreningen samt på foreningens hjemmeside, lpi.vponline.dk Den reviderede årsrapport 
med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring 
herom, ligesom den kan findes på foreningens hjemmeside. 
 
Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan senest den 19. april 2021ske via investorportalen på 
foreningens hjemmeside, lpi.vponline.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 10. 
 
Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlin-
gen er noteret på navn i foreningens register over investorer. 
 
 
København, den 29. marts 2021 
 
 
Bestyrelsen for 
Investeringsforeningen Lægernes Invest



  

 
Ad pkt. 3 – Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Da Anne Charlotte Mark ikke genopstiller til bestyrelsen foreslås direktør Mads Hørberg som nyt bestyrel-
sesmedlem. 
 
Mads Hørberg er 55 år og direktør for Tryg Invest A/S. Mads Hørberg er uddannet cand.polit fra Københavns 
Universitet samt HD(R) fra CBS med speciale i valuation og ledelse. 
 
Mads Hørberg har arbejdet med alle facetter af asset management i bl.a. Alm. Brand Bank, FIH Erhvervsbank 
og HSH. 
 
De sidste 10 år har Mads Hørberg stået i spidsen for det der i dag er Tryg Invest A/S. Selskabet forvalter Tryg 
Forsikrings formue og er endvidere forvalter (FAIF) for Kapitalforeningen Tryg Invest Funds. Derudover er 
Tryg Invest A/S porteføljeforvalter for en række fonde og betjener ligeledes en række eksterne investorer 
uden for Tryg-koncernen. 
 
Mads Hørberg bestrider en række bestyrelsesposter i regi af selskaber i Tryg-koncernen og dennes  
investeringsfonde i bl.a. Danmark og Norge. 
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