
Kapitalforeningen 
World Wide Invest 

 
Afholder ordinær generalforsamling 
fredag den 9. marts 2018, kl. 11:00 

 
hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K 

 
i henhold til vedtægternes § 16 med følgende 
 
Dagsorden: 
 
1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og 

eventuelt forsalg til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrel-
sesmedlemmernes honorar. 

2. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 
2.a Bestyrelsen foreslår navnændring på afdelingen samt mulighed for elektronisk general-
forsamling. 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
4. Valg af revisor. 
5. Eventuelt. 
 
Ad dagsordenes pkt. 2.a 
Bestyrelsen foreslår navneændring af afdeling fra World Wide Invest til Independent Mix for at afspejle 
indholdet af investeringer. 
Endvidere er der tilpasninger af vedtægter til lovgivningen samt konsekvensændring af navne på inve-
steringsfonde der kan investeres i. Endelig er der forslag om, at generalforsamling kan afholdes i Stor-
københavn eller afholdes elektronisk. 
Vedtægter med anførte ændringer kan ses på www.independentinvest.dk og er fremlagt på forvalters 
kontor på Vimmelskaftet 48, 1161 København K. 
 
Ad dagsordenes pkt. 3 
På valg er Thorkild Juul Jensen, der ikke ønsker genvalg. Henrik Tiedemann indstilles som nyt besty-
relsesmedlem. 
 
Ad dagsordenes pkt. 4 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
 
Indkaldelse 
Indkaldelse og dagsordren offentligøres jvf. foreningens vedtægter på independentinvest.dk. Årsrap-
port for 2017 kan ligeledes ses på independentinvest.dk eller afhentes hos Tiedemann Independent 
A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K. 
 
Adgang til den ordinære generalforsamling har alle medlemmer af foreningen i overensstemmelse 
med vedtægternes § 17, og som senest 2. marts 2018 har bestilt adgang til generalforsamlingen ved 
henvendelse til foreningens kontor. Stemmesedler vil om nødvendigt blive udleveret på generalfor-
samlingen. 
 
Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves på grundlag af investeringsandele, som mindst 1 
uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. 
 
København, den 22. februar 2018 
 
Bestyrelsen for  
Kapitalforeningen World Wide Invest 

http://www.independentinvest.dk/
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