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VEDTÆGTER 

for 

Kapitalforeningen  

Independent Invest 
 

Navn og hjemsted 

§ 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Inde-

pendent Invest. 

Foreningens binavn er Kapitalforeningen World Wide 

Invest  

Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns 

Kommune. 

Formål 

§ 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes 

bestemmelser herom fra en eller flere medlemmer at 

skabe et afkast til kapitalforeningens medlemmer 

ved investering i likvide midler, herunder valuta, 

eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 pkt. 

1, 2 og 3 i lov om finansiel virksomhed og på forlan-

gende af en deltager at indløse deltagerens andel af 

formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12. 

Medlemmer 

§ 3. Medlemmer af kapitalforeningen er enhver, som 

ejer en eller flere andele. 

Stk. 2. Kapitalforeningen retter sig mod professionel-

le investorer og detailinvestorer, medmindre andet 

fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i § 6. 

Hæftelse 

§ 4. Kapitalforeningens medlemmer hæfter alene 

med deres indskud og har derudover ingen hæftelse 

for kapitalforeningens forpligtelser. 

Stk. 2. Kapitalforeningens afdelinger, jf. § 6, hæfter 

kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog 

også for sin andel af de omkostninger, der er fælles 

for afdelingerne i foreningen. Er der forgæves fore-

taget retsforfølgning, eller er det på anden måde 

godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine for-

pligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger 

solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkost-

ninger. 

Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og for-

valter hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

Midlernes anbringelse 

§ 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den 

overordnede investeringsstrategi.  

Stk. 2. Investeringerne i hver afdeling foretages i 

overensstemmelse med lov om forvaltere af alterna-

tive investeringsfonde § 3, stk. 1, nr. 11 og vedtæg-

ternes § 6.  

Stk. 3. Foreningen må ikke udføre eller deltage i 

spekulationsforretninger. 

Afdelinger 

§ 6. Kapitalforeningen er opdelt i følgende afdelin-

ger:  

Afdeling: Independent Mix 

Afdelingen retter henvendelse til professionelle inve-

storer og detailinvestorer. 

Afdelingen er en "fund-of-funds", som betyder en 

afdeling, hvis aktiver hovedsageligt består af andele i 

UCITS, alternative investeringsfonde eller afdelinger 

heraf.   

Afdelingen investerer i andele i Værdipapirfonden 

Independent Invest, og kan også investere i Værdi-

papirfonden Independent Invest II. Afdelingen må 

højst placere 75% af formuen i samme afdeling, i 

overensstemmelse med § 157b, stk. 5 i lov om fi-

nansiel virksomhed. 

Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle in-

strumenter.  

Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk om-

fang. 

Afdelingen er bevisudstedende, akkumulerende og 

omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 

1 og 2. 

Lån og garantier  

§ 7. Kapitalforeningen eller en afdeling må ikke yde 

eller optage lån eller stille garantier.  

Stk. 2. Kapitalforeningen eller en afdeling kan dog 

optage kortfristede lån på højst 10 % af kapitalfor-

eningens eller afdelingens formue for at indløse inve-

storer, udnytte tegningsrettigheder eller til midlerti-

dig finansiering af indgåede handler. 
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Kapitalforeningens andele 

§ 8. Andelene registreres i en værdipapircentral og 

udstedes gennem denne i stykstørrelse på 1.000 kr. 

eller multipla heraf. 

Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger 

ved registrering af afdelingens andele i en værdipa-

pircentral. 

Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener 

som dokumentation for medlemmets andel af kapi-

talforeningens formue. 

Stk. 4. Andele skal være noteret på navn i kapital-

foreningens ejerbog.  

Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. 

Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. 

Stk. 7. Intet medlem i kapitalforeningen har pligt til 

at lade sine andele indløse. 

Værdiansættelse og fastsættelse af den 

indre værdi 

§ 9. Værdien af kapitalforeningens formue (aktiver 

og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) 

af forvalteren i henhold til kapitel 6 i lov om forvalte-

re af alternative investeringsfonde m.v. samt be-

kendtgørelse om registrering i Finanstilsynets regi-

ster over vurderingseksperter og forordning nr. 

231/2013/EU. 

Stk. 2. Den indre værdi for en andel i en afdeling 

beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørel-

sestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele i 

afdelingen. 

Emission og indløsning 

§ 10. Bestyrelsen træffer beslutning om emission af 

andele. Generalforsamlingen træffer dog beslutning 

om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan 

kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissions-

prisen, bortset fra tegning af fondsandele. 

§ 11. På et medlems forlangende skal Kapitalfor-

eningen indløse medlemmets andele i foreningen.  

Stk. 2. Kapitalforeningen kan udsætte indløsningen, 

• når Kapitalforeningen ikke kan fastsætte 

den indre værdi på grund af forholdene på 

markedet, eller 

• når Kapitalforeningen af hensyn til en lige 

behandling af investorerne først fastsætter 

indløsningsprisen, når Kapitalforeningen har 

realiseret de til indløsningen af andelene 

nødvendige aktiver. 

 

Stk. 3. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at 

indløsningsprisen fastsættes, efter at foreningen har 

realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige 

aktiver. 

Metoder til beregning af emissions- og 

indløsningspriser 

Dobbeltprismetoden 

§ 12. Emissionsprisen fastsættes efter dobbelt-

prismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om 

beregning af emissions- og indløsningspriser ved 

tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. 

ved at dividere formuens værdi på opgørelsestids-

punktet med den nominelle værdi af de tegnede 

andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter 

ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige 

omkostninger ved emissionen. 

Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbelt-

prismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om 

beregning af emissions- og indløsningspriser ved 

tegning og indløsning af andele, i danske UCITS 

m.v., ved at dividere formuens værdi på opgørelses-

tidspunktet med den nominelle værdi af de tegnede 

andele med fradrag af et beløb til dækning af udgif-

ter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendi-

ge omkostninger ved indløsningen. 

Stk. 3. Kapitalforeningen offentliggør emissionspri-

sen og indløsningsprisen mindst hver 14. dag på 

kapitalforeningens/forvalterens hjemmeside.  

Generalforsamling 

§ 13. Generalforsamlingen er kapitalforeningens 

højeste myndighed. 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i Storkøben-

havn eller afholdes elektronisk uden adgang til fysisk 

fremmøde. 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden udgangen af april måned dog senest 14 dage 

inden fristen for indgivelse af foreningens selvangi-

velse for det pågældende regnskabsår. 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 

når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10 % af 

det samlede pålydende af andele i en afdeling, eller 

når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en 

revisor har anmodet derom. 

Stk. 5. Generalforsamling indkaldes, og dagsordenen 

offentliggøres på foreningens/forvalterens hjemme-

side med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. 

Stk. 6. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anlig-

gender der skal behandles på generalforsamlingen. 

Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsæn-

dringer på generalforsamlingen, skal forslagets væ-

sentligste indhold angives i indkaldelsen. 
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Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt 

for den ordinære generalforsamlings vedkommende 

tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning 

skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn 

på foreningens kontor. 

Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne 

blive behandlet på den ordinære generalforsamling 

være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 

15. januar. 

§ 14. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der 

udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle 

spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlig-

hed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. 

Stk. 2. Kapitalforeningen fører en protokol over for-

handlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. 

§ 15. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

skal omfatte: 

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, 

ledelsens beretning for det forløbne regnskabs-

år og eventuelt forslag til anvendelse af prove-

nu ved formuerealisationer, samt godkendelse 

af bestyrelsesmedlemmernes honorar 

2. Forslag fremsat af medlemmerne eller bestyrel-

sen 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

4. Valg af revision 

5. Eventuelt 

§ 16. Ethvert medlem af foreningen har ret til at 

deltage i generalforsamlingen, når vedkommende 

senest 5 hverdage forinden har afhentet adgangskort 

på foreningens kontor mod forevisning af fornøden 

dokumentation for sine andele. 

Stk. 2. Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de 

andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er 

noteret på vedkommende medlems navn i kapitalfor-

eningens bøger. 

Stk. 3. De beføjelser, som kapitalforeningens gene-

ralforsamling udøver, tilkommer en afdelings med-

lemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens 

årsrapport, ændring af vedtægternes regler for an-

bringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling 

eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende 

vedrører afdelingen. 

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hver kr. 

1.000 pålydende andele. 

Stk. 5. Intet medlem kan for sit eget vedkommende 

og/eller som fuldmægtig for en anden afgive stemme 

for mere end samlet 1 % af det samlede pålydende 

af de til enhver tid cirkulerende andele i foreningen 

eller en afdeling til samme. Denne begrænsning 

gælder dog ikke for fuldmagter, der gives til den 

samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand. 

Stk. 6. Ethvert medlem har ret til at møde på gene-

ralforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der 

skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. 

Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere 

tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalfor-

samling med en på forhånd kendt dagsorden. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved 

almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i § 

18 nævnte tilfælde. 

Ændring af vedtægter, fusion, spaltning 

og afvikling m.v. 

§ 17. Beslutning om ændring af vedtægterne og 

beslutning om kapitalforeningens afvikling, spaltning 

eller fusion, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 

mindst 2/3 af såvel af de stemmer, som er afgivet, 

som af den del af formuen, som er repræsenteret på 

generalforsamlingen. (Se dog § 20, stk. 4 og 5) 

Stk. 2. Fuldmagter til at møde på den første general-

forsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekal-

des, anses for gyldige også med hensyn til den efter-

følgende generalforsamling. 

Stk. 3. Beslutning om fusion træffes uanset § 18, 

stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyrelsen. 

Bestyrelsen 

§ 18. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlin-

gen for to år ad gangen (jf. dog stk. 3), består af 

mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valgbar til bestyrel-

sen er alene foreningens medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. 

Stk. 3. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de 

bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, 

regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere 

medlemmer, der har fungeret lige længe, bestem-

mes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde 

sted.  

Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsor-

den for udøvelse af sit hverv. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 

halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutnin-

ger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt 

honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 

§ 19. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede 

ledelse af kapitalforeningens anliggender, herunder 

investeringerne til enhver tid. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at kapitalforenin-

gens virksomhed udøves forsvarligt i overensstem-

melse med loven og vedtægterne og skal herunder 
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påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrol-

leres på tilfredsstillende måde. 

Stk. 3. Bestyrelsen skal i en investeringsinstruks til 

forvalteren fastlægge investeringsrammer, som skal 

gælde for kapitalforeningens afdelinger. 

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage 

sådanne ændringer i kapitalforeningens vedtægter, 

som ændringer i lov om forvaltere af alternative 

investeringsfonde m.v. nødvendiggør. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er 

bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændrin-

ger, som i denne anledning er nødvendige eller fore-

skrives af Finanstilsynet som betingelse for godken-

delse. 

Stk. 6. Personer i foreningens ledelse, dens depositar 

og forvalteren må ikke uden samtykke fra forenin-

gens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet 

til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra 

foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt 

tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsproto-

kol. 

Stk. 7. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsy-

net om forhold, der er af afgørende betydning for 

foreningens virksomhed. 

Administration/forvalter 

§ 20. Bestyrelsen skal udpege en forvalter, som har 

tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, 

jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 

§ 5, stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at skifte forval-

ter.  

Stk. 2. Forvalteren udgør kapitalforeningens daglige 

ledelse. Direktionsmedlemmer i forvalteren skal 

være medlemmer af foreningen.  

Stk. 3. Ved henvendelse til forvalteren offentliggøres 

de oplysninger samt eventuelle væsentlige ændrin-

ger af disse, som skal stilles til rådighed for med-

lemmerne i overensstemmelse med lov om forvaltere 

af alternative investeringsfonde m.v. § 62. 

Tegningsregler 

§ 21. Kapitalforeningen tegnes af: 

1. den samlede bestyrelse, eller mindst to 

medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 

2. et medlem af bestyrelsen i forening med et 

medlem af direktionen i forvalteren. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der 

udøver stemmeret på kapitalforeningens finansielle 

instrumenter. 

Omkostninger 

§ 22. De samlede administrationsomkostninger, 

herunder omkostninger til bestyrelse, administration, 

it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og de-

positar, må ikke overstige 1 % af den gennemsnitli-

ge formueværdi i foreningens afdelinger indenfor 

regnskabsåret. 

Stk. 2. Hver af foreningens afdelinger afholder sine 

egne omkostninger. Fællesomkostninger ved for-

eningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem 

afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige for-

mueværdier i regnskabsåret. 

Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele 

regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel 

af fællesomkostningerne. 

Depositar  

§ 23. Kapitalforeningens finansielle aktiver skal 

forvaltes og opbevares af en depositar, som har 

tilladelse til at være depositar. Bestyrelsen træffer 

beslutning om valg af depositar. Finanstilsynet skal 

godkende bestyrelsens valg af depositar. 

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af 

valg af depositar. 

Årsrapport, revision og overskud 

§ 24. Kapitalforeningens regnskabsår er kalender-

året. For hvert regnskabsår aflægger kapitalforenin-

gens bestyrelse en årsrapport i overensstemmelse 

med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger 

m.v. gældende for danske UCITS bestående som 

minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespå-

tegning samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling 

bestående af en balance, en resultatopgørelse og 

noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabs-

praksis. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afde-

lingerne. 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsam-

ling 18. november 2019. 

Bestyrelsen 
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