
Den 7. oktober 2020 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Læger-
nes Invest, CVR nr. 28 10 20 97, afdeling LI Aktier USA Indeks, SE nr. 29 13 09 14, hos Nykredit Porte-
følje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.  

Dagsordenen var følgende: 

1. Forslag fremsat af bestyrelsen – afvikling af afdeling LI Aktier USA Indeks

2. Eventuelt

Foreningens formand, Peter Wengler-Jørgensen, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overens-
stemmelse med vedtægternes § 17, stk. 1, havde besluttet at udpege cand.jur. Peter Holdt Holsteen som 
dirigent på den ekstraordinære generalforsamling. 

Dirigenten konstaterede,  

at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøben-
havn, 

at den ekstraordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 16, stk. 5 og stk. 6, havde været 
varslet pr. brev den 17. september til samtlige navnenoterede investorer, jf. vedtægternes §§ 3 og 
9, og ved indrykning på foreningens hjemmeside samme dag, 

at dagsorden og de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen de seneste 2 uger før 
generalforsamlingen havde været tilgængelige for investorerne, jf. vedtægternes § 16, stk. 7, 

at 109.378.00 kr. svarende til 81,91% af afdeling LI Aktier USA Indeks’ stemmeberettigede kapital på 
kr. 133.533.300 var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til 
at afgive stemme på generalforsamlingen. 

Dirigenten oplyste, at til vedtagelse af beslutning om afvikling krævedes, at den tiltrædes af mindst 2/3 
såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalfor-
samlingen, jf. vedtægternes § 20, stk. 2. 

Dirigenten erklærede herefter med de tilstedeværendes tilslutning den ekstraordinære generalforsamling 
for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henseende til dagsordenens punkter. 

Ad pkt. 1 – Forslag fremsat af bestyrelsen – afvikling af afdeling LI Aktier USA Indeks 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om afvikling af afdeling LI Aktier USA Indeks, idet afdelingens formue 
forventes at falde som følge af indløsning til et niveau, hvor det ikke omkostningsmæssigt er forsvarligt 
at videreføre afdelingen. Der var endvidere fremlagt forslag til afviklingsplan. 

Dirigenten oplyste endvidere, at der var kundgjort proklama i Statstidende den 1. september 2020 med 
forbehold af såvel generalforsamlingens godkendelse som Finanstilsynets tilladelse til afvikling. 

Generalforsamlingen godkendte med enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer at indlede for-
enklet afvikling af bestemmelserne i lov om investeringsforeninger mv. § 115, ligesom generalforsamlin-



gen bemyndigede Nykredit Portefølje Administration til at foretage de nødvendige skridt i forbindelse med 
afviklingen, herunder ansøge Finanstilsynet om tilladelse til afvikling. 

Ad pkt. 2 – Eventuelt 

Der fremkom ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt. 

o-o-0-o-o

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten 
til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de 
trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumen-
ter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse 
for registrering eller godkendelse. 

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne. 

Generalforsamlingen hævet. 

Som dirigent: 

_____________________________________ 
Peter Holdt Holsteen, cand. jur. 


