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VALGREGULATIV 

 

Investorforum Tiedemann Independent A/S (sel-

skabet) 

Valgregulativet er udarbejdet i henhold til lov om fi-

nansiel virksomhed §98 og i overensstemmelse med 

selskabets vedtægter §7 for at fastlægge reglerne for 

muligt valg af investorrepræsentant til bestyrelsen for 

Tiedemann Independent A/S. 

 

Indkaldelse og opstilling af kandidater 

Indkaldelse til investorforum annonceres senest 2 uger 

før afholdelsen på selskabets hjemmeside samt ved 

fremsendelse af information herom til de administre-

rede foreningers bestyrelser, med henblik på disses 

orientering af deres investorer. 

 

Indkaldelse til investorforum vil indeholde betingelser 

og krav som hvervet som investorrepræsentant inde-

bærer samt hvilke oplysninger kandidaterne skal angi-

ve. Manglende oplysninger kan medføre at kandidaten 

ikke opstilles.  

 

Der gælder samme krav til investorrepræsentanten 

som for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som bl.a. 

fremgår af selskabets vedtægter, herunder skal kandi-

dater være myndige fysiske personer, være medlem af 

en af de administrerede foreninger og opfylde øvrige 

krav som lovgivningen stiller herunder godkendt som 

egnet og hæderlig af Finanstilsynet. Tidsfrist for opstil-

ling af kandidat vil fremgå af indkaldelsen. 

 

Investorer i de af selskabet administrerede foreninger, 

investorer som selskabet har indgået aftale om 

skønsmæssig porteføljepleje, investor- og forbruger-

organisationer samt selskabets bestyrelse kan over for 

investorforummet foreslå kandidater. En investor kan 

ikke opstille sig selv, og hver investor kan kun opstille 

én kandidat. 

 

Afholdelse af investorforummet 

Selve investorforummet og valg af investorrepræsen-

tant gennemføres på et valgmøde eller ved skriftlig af-

stemning. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmægtig. 

 

Hvis der ikke er opstillet mere end én kandidat, be-

tragtes den opstillede kandidat som valgt ved freds-

valg. 

 

Offentliggørelse af kandidater 

Selskabet offentliggør de fremsendte kandidatforslag 

på selskabets hjemmeside således, at den enkelte in-

vestor kan vurdere de opstillede kandidater. Selskabet 

sikrer, at kandidaterne overholder selskabets vedtæg-

ter inden offentliggørelse. 

 

 

Stemmeret og antal stemmer 

På investorforummet udøver investorerne deres 

stemmeret i forhold til deres relative andel af den 

samlede formue, som selskabet administrerer, jf. § 98, 

stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Antallet af stem-

mer beregnes på grundlag af den enkelte investors 

samlede navnenoterede formue opgjort efter indre 

værdi baseret på skæringsdagens sidst stillede mar-

kedskurser, på en forud fastlagt dato som fastsættes 

af bestyrelsen.  

 

For investorer, der har indgået aftale om skønsmæssig 

porteføljepleje med selskabet, beregnes antallet af 

stemmer på grundlag af værdien af porteføljen på 

skæringsdagen. 

 

En investor skal stemme samlet med alle sine andele. 

Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal.  

 

Stemmeret forudsætter, at investorens identitet og 

beholdning på en betryggende måde er konstaterbar 

for selskabet senest 7 dage før valgperiodens afslut-

ning. Stemmeret kan som følge heraf kun udøves på 

de andele, som er noteret på investorens navn i for-

eningernes ejerbøger. 

 

Intet medlem kan for sit eget vedkommende eller som 

fuldmægtig for en anden afgive stemme for mere end 

1% af den samlede formue som selskabet administre-

rer. Denne begrænsning gælder dog ikke for den sam-

lede bestyrelse, når denne som befuldmægtiget for de 

enkelte medlemmer og på disses vegne, ved udnyttel-

se af det samlede antal modtagne fuldmagter over-

skrider grænsen på 1%. 

 

I tilfælde af stemmelighed vil forholdet blive afgjort 

ved lodtrækning. Såfremt ingen investorer afgiver 

stemmer, vil der ikke blive valgt nogen investorrepræ-

sentant. Nyt investorforum vil da blive afholdt efter 

udløbet af den valgperiode, hvori der ikke er valgt en 

investorrepræsentant. 

 

Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med stemmeoptæl-

lingen eller andre forhold, kan selskabet om nødven-

digt vælge at inddrage selskabets compliance ansvar-

lige eller eksterne revisor. 

 

Offentliggørelse af resultat 

Valgresultatet offentliggøres på selskabets hjemme-

side senest 14 dage efter valgperiodens afslutning. 

Valgresultatet meddeles direkte til den kandidat, der 

har opnået valg til bestyrelsen som investorrepræsen-

tant. 
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Indtræden i selskabets bestyrelse 

Valgperioden for det investorvalgte bestyrelsesmedlem 

følger perioden for de af generalforsamlingen valgte 

bestyrelsesmedlemmer. Det investorvalgte bestyrel-

sesmedlem indtræder således på bestyrelsens konsti-

tuerende bestyrelsesmøde i forlængelse af selskabets 

ordinære generalforsamling.  

 

I år hvor investorforum og valg afholdes efter den or-

dinære generalforsamling, vil investorvalgt bestyrel-

sesmedlem indtræde på enten en ekstraordinær gene-

ralforsamling som afholdes efter valget eller først-

kommende ordinære generalforsamling. 

 

Investeringsforvaltningsselskabet sørger for den nød-

vendige anmeldelse af valget til Erhvervsstyrelsen, og 

bistår det investorvalgte bestyrelsesmedlem med det 

fornødne i forbindelse med Finanstilsynets fit & proper 

godkendelse. 

 

Det investorvalgte bestyrelsesmedlems frafald i 

utide 

Det investorvalgte bestyrelsesmedlem udtræder au-

tomatisk af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke 

længere opfylder betingelserne for at blive valgt, eller 

hvis medlemmet ikke bliver erklæret egnet og hæder-

ligt af Finanstilsynet. Såfremt det investorvalgte be-

styrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, 

afventer valg af nyt investorvalgt medlem næstkom-

mende ordinære afholdelse af investorforum. 

 

Arbejdet i bestyrelsen 

Det investorvalgte bestyrelsesmedlem er underlagt 

samme betingelser som de øvrige besty-

relsesmedlemmer, herunder i relation til honorar, per-

sonligt erstatningsansvar, beslutningskompetence, 

tavshedspligt, m.v. Det investorvalgte bestyrelses-

medlem skal tiltræde bestyrelsens forretningsorden og 

interne regler for administrerede foreninger ved sin til-

trædelse. 

 

Særligt om tavshedspligten gælder, at det investor-

valgte bestyrelsesmedlem, på linje med de øvrige be-

styrelsesmedlemmer, ikke har adgang til at videregive 

oplysninger, som denne har fået kendskab til under 

udøvelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, til no-

gen uden for bestyrelsen. Denne bestemmelse gælder 

også efter det investorvalgte bestyrelsesmedlem er 

udtrådt af bestyrelsen. 


