
 
 
 

Generalforsamling i 
Kapitalforeningen BLS Invest 

 
 
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00 hos 
Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. 
 
Dagsorden 
 
1. Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt 

forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af besty-
relsesmedlemmernes honorar 

 
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – se nedenfor  
 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
4. Valg af revision 
 
5. Eventuelt 
 
 
Ad 2: Bestyrelsen vil fremsætte forslag om vedtægtsændringer – der henvises til vedhæftede oversigt over 

indholdet af de væsentligste forslag. 
 
Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af Chris Bigler, Søren B. Andersson. Anne 

Christina Skjønnemand og Mikael Skov. 
 
Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.  
 
Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smitte-
spredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Kapitalforeningen BLS Invest til sine investorer at udøve deres 
investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuld-
magt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på ge-
neralforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden 
i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.  
 
Grundet af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud, afholdes der ikke årsmøde den 20. april. Års-
mødet forventes afholdt henholdsvis den 31. august og den 1. september 2021. Det vil således udelukkende være 
den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.  
 
Det er i Kapitalforeningen BLS Invests bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en 
forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger. 
 
Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til 
vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside, blsinvest.dk, samt ved henvendelse til forenin-
gens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. 
 
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 13. april 2021 via investorportalen på foreningens hjem-
meside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. 
 
Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er 
noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.  
 

 
 

København, den 24. marts 2021 
 

Bestyrelsen 
Kapitalforeningen BLS Invest 

  



   

Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Kapitalforeningen BLS In-
vest: 
 
Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at: 
 

1   § 6, stk. 1-4 ændres fra: 
 
”Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kort-
fristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse investorernes andele, udnytte 
tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler.” 
 
til: 
 
”Afdelingen må ikke stille garantier for tredjemand eller yde lån. Afdelingen kan optage kort-
fristede lån på højst 10% af afdelingens formue, bortset fra lån med investeringsformål.” 
 
Med denne ændring bringes bestemmelsen i overensstemmelse med lovgivningen, jf. Be-
kendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, § 157 a, nr. 2. Ændringen betyder, at afdelin-
gerne får mulighed for at optage kortfristede lån på højst 10 pct. af afdelingens formue, 
bortset fra lån med investeringsformål (gearing). Med ændringen udvides afdelingernes ad-
gang til låneoptagelse, da lånet ikke længere skal være formålsbestemt. 

 
 

o-o-0-o-o 
 
De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside blsin-
vest.dk.  
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