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1.

Fusionerende enheder, jf. fusionsbekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1

1.1.

Fortsættende afdeling
I&T Kreditobligationer KL, SE nr. 34 19 47 85, FT nr. 24.221.006 i
Kapitalforeningen Investering & Tryghed, CVR.nr. 37 25 15 93, FT nr. 24.221
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 – 3
1780 København V

Stiftet den 16. november 2015 med hjemsted i Københavns Kommune.
Ophørende afdeling
I&T Opportunity Obligationer KL, SE nr. 34 19 48 23, FT nr. 24.221.005 i
Kapitalforeningen Investering & Tryghed, CVR nr. 37 25 15 93, FT nr. 24.221
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 – 3
1780 København V
Stiftet den 16. november 2015 med hjemsted i Københavns Kommune.
2.

Fusionsplan

2.1.

Vederlag
Fusionen gennemføres ved, at afdeling I&T Opportunity Obligationer KLs aktiver og passiver som
helhed overdrages til afdeling I&T Kreditobligationer KL. Som vederlag for overdragelsen modtager
investorerne i afdeling I&T Opportunity Obligationer KL andele i afdeling I&T Kreditobligationer KL i
henhold til det fastsatte ombytningsforhold samt et eventuelt kontant restbeløb.

2.1.1. Ombytningsforholdet
Antallet af andele som investorer i I&T Opportunity Obligationer KL modtager i afdeling I&T Kreditobligationer KL afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i henholdsvis afdeling I&T
Opportunity Obligationer KL og afdeling I&T Kreditobligationer KL på opgørelsestidspunktet, jf. nedenfor. Ombytningsforholdet fastsættes på grundlag af den indre værdi af de fusionerede afdelinger,
som beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede
andele i afdelingen, jf. §10, stk. 2 i foreningens vedtægter.
2.1.2. Overskydende beløb
Eventuelt restbeløb, der opstår ved ombytning af andelene, udbetales kontant til investorerne i den
ophørende afdeling.
Ombytning af andele i afdeling I&T Opportunity Obligationer KL samt udbetaling af eventuelle restbeløb sker på foranstaltning af forvalter Nykredit Portefølje Administration A/S ved registrering i VP
Securities A/S på ombytningsdagen, jf. nedenfor.
2.1.3. Opgørelses- og ombytningstidspunktet samt regnskabsmæssig overgang af rettigheder og
forpligtelser
Det er hensigten, at opgørelse af værdierne i de respektive afdelinger og ombytning af andele i den
ophørende afdeling med andele i den fortsættende afdeling skal finde sted som følger:
Opgørelsestidspunktet er foreløbigt fastsat til mandag den 14. juni 2021. Ombytningen af andele
samt evt. udbetaling af kontant restbeløb forventes gennemført torsdag den 17. juni 2021.
Rettigheder og forpligtelser fra den ophørende afdeling anses regnskabsmæssigt at være overgået
til afdeling I&T Kreditobligationer KL den 1. januar 2021.
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1.2.

2.1.4. Rettigheder i forhold til de nye andele
Efter fusionens endelige gennemførelse vil rettigheder og vilkår for investorerne i den ophørende
afdeling være de samme som for investorerne i den fortsættende afdeling og bestemt af vedtægterne
for den fortsættende afdeling.
2.2.

Revisorerklæringer og årsrapport
EY Godkendt Revisionspartnerselskab har afgivet en erklæring om, hvorvidt kreditorerne i I&T Opportunity Obligationer KL (ophørende afdeling) og I&T Kreditobligationer KL (fortsættende afdeling)
må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Erklæringen vedlægges som bilag 4.
Når ombytningsforholdet er beregnet, vil EY Godkendt Revisionspartnerselskab endvidere som uafhængig statsautoriseret revisor udarbejde en skriftlig erklæring om ombytningsforhold m.v.

2.3.

Beskatning
Fusionen gennemføres som skattepligtig fusion og vil hverken have skattemæssige konsekvenser for
medlemmerne i den ophørende afdeling I&T Opportunity Obligationer KL eller den fortsættende afdeling I&T Kreditobligationer KL, bortset fra beskatning af et eventuelt overskydende beløb ved ombytningen som medlemmerne af den ophørende afdeling I&T Opportunity Obligationer KL måtte modtage (se afsnittet Overskydende beløb ovenfor).
For medlemmer af den ophørende afdeling I&T Opportunity Obligationer KL vil de nyerhvervede andele i den fortsættende afdeling I&T Kreditobligationer KL betragtes som værende anskaffet på fusionstidspunktet til den kurs, der anvendes ved fusionen for den fortsættende afdeling I&T Kreditobligationer KL.

2.4.

Afholdelse af generalforsamling
Der foreslås ikke ændring af vedtægterne for den fortsættende afdeling. Vedtægterne samt interimsvedtægter for Kapitalforeningen Investering & Tryghed vedlægges som bilag 2 og bilag 3.
Den ordinære generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed med henblik på godkendelse af den foreslåede fusion vil blive afholdt den 25. maj 2021.
Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse – og under forudsætning af generalforsamlingens
godkendelse gennemføres fusionen.

3.

Underskrifter
København,
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Keld Holm

Jan C. von Backhaus

Tommy Nørgård Christensen
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Årsrapport for 2020 for Kapitalforeningen Investering & Tryghed vedlægges som bilag 1.

Bilagsoversigt for fusion i Kapitalforeningen Investering & Tryghed:
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1.
2.
3.
4.

Kapitalforeningen Investering & Tryghed
Årsrapport for 2020 for Kapitalforeningen Investering & Tryghed (Godkendt af bestyrelsen)
Gældende vedtægter for Kapitalforeningen Investering & Tryghed
Interimsvedtægter for Kapitalforeningen Investering & Tryghed
Erklæring om kreditorernes stilling for I&T Kreditobligationer KL i Kapitalforeningen Investering &
Tryghed, CVR.nr. 37 25 15 93

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Keld Holm

Jan Chresten Rantzau von Backhaus

Formand
Serienummer: PID:9208-2002-2-646500327578
IP: 176.22.xxx.xxx
2021-04-22 09:26:12Z

Medlem
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Tommy Nørgård Christensen
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Foreningsoplysninger
Kapitalforeningen Investering & Tryghed blev stiftet

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

den 16. november 2015. Ultimo 2020 omfattede fore-

Kalvebod Brygge 1 - 3

ningen otte afdelinger:

1780 København V

I&T Aktier KL

Telefon:

44 55 92 00

I&T Alpha KL

CVR nr:

37 25 15 93

I&T Alternativer KL
I&T Balance KL
I&T Opportunity Obligationer KL (tidl. I&T Erhvervsob-

Forvalter

ligationer I KL)
I&T Kreditobligationer KL (tidl. I&T Erhvervsobligatio-

Nykredit Portefølje Administration A/S

ner II KL)
I&T Obligationer KL
I&T Aktier udloddende KL

Bestyrelse

Jan C. von Backhaus
Tommy Nørgård Christensen

Depositar
Nykredit Bank A/S

Revision
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Porteføljerådgiver
Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S
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Keld Lundberg Holm (formand)

Ledelsespåtegning
Foreningens bestyrelse og forvalter har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Kapitalforeningen Investering & Tryghed.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg
af regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven.
Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet for perioden 1. januar - 31. december 2020.
Foreningens ledelsesberetning, herunder de enkelte afdelingsberetninger, indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og de respektive afdelinger kan blive påvirket af.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 12. marts 2021

Forvalter
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen

Tage Fabrin-Brasted

Bestyrelse

Keld Lundberg Holm

Jan C. von Backhaus

Tommy Nørgård Christensen

Formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til investorerne i Kapitalforeningen Investering & Tryghed
Konklusion
Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed for regnskabsåret, der sluttede 31. december 2020, som omfatter de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter samt fællesnoter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om forvaltere af
alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret, der sluttede
31. december 2020 i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af
regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegsionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskaberne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde årsregnskaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingernes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskaberne på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingerne,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskaberne.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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ningens afsnit ''Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne''. Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-

Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingernes interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingernes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskaberne eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingerne ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskaberne, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningerne
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger, efterfølgende benævnt ''ledelsesberetningerne''.
Vores konklusion om årsregnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningerne, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningerne.
I tilknytning til vores revision af årsregnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningerne og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningerne er væsentligt inkonsistent med årsregnskaberne eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningerne indeholder krævede oplysninger i henhold til lov
om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
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sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningerne er i overensstemmelse med årsregnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningerne.
København, den 12. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Rasmus Berntsen

statsaut. revisor

statsaut. revisor

mne16615

mne35461
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Ledelsesberetning
Kapitalforeningen Investering
Tryghed i regnskabsåret 2020

&

I&T Alpha KL
Afdelingen investerer i aktier, erhvervsobligationer og
traditionelle obligationer. Endvidere kan afdelingen in-

Investeringsfondens formål er efter vedtægternes be-

vestere i investeringsfonde, investeringsforeninger og

stemmelser herom for en eller flere investorer at ska-

andre kollektive investeringsordninger.

be et afkast ved investering i likvide midler, herunder
valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit-

5 i lov om finansiel virksomhed, direkte lån eller andre

institut.

aktiver, som ikke er omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt fo-

Ved generalforsamlingen den 12. maj 2020 blev det

retage udlån af værdipapirer.

besluttet at ændre kravene til årsrapporten ved at aflægge årsrapport efter regnskabsbestemmelserne i

Afdelingen gav et nettoresultat på 118,7 mio. kr. i

årsregnskabsloven i stedet for regnskabsbestemmel-

2020, og afdelingen havde en formue på 1.424 mio.
kr. ultimo 2020. Afdelingen har givet et afkast på
10,41% i 2020.

Ultimo 2020 havde foreningen en samlet formue på
6.516 mio. kr. (4.826 mio.kr. i 2019).

I&T Alternativer KL
Afdelingen investerer sine midler i primært danske og
udenlandske

investeringsfonde

Udviklingen i foreningens afdelinger i 2020

samt i aktier og obligationer.

Afdeling I&T Aktier KL

institut.

(UCITS/Non-UCITS)

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit

Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier.
Endvidere kan afdelingen investere i ETF’er og aktie-

Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået

baserede investeringsfonde.

adgang til eller er optaget til handel på regulerede
markeder. Afdelingens investeringer i alternative ak-

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit

tivklasser kan foretages i værdipapirer, som ikke

institut og placere sine midler i obligationer.

handles på regulerede markeder.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumen-

Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut og

ter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt fo-

stille sine aktiver til sikkerhed for afdelingens forplig-

retage udlån af værdipapirer.

telser.

Afdelingen gav et nettoresultat på 578,3 mio. kr. i

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumen-

2020, og afdelingen havde en formue på 3.329 mio.

ter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt fo-

kr. ultimo 2020. Afdelingen har givet et afkast på

retage udlån af værdipapirer.

23,92% i 2020.
Afdelingen gav et nettoresultat på -0,1 mio. kr. i
2020, og afdelingen havde en formue på 96 mio.kr.
ultimo 2020. Afdelingen har givet et afkast på 1,59% i
2020.
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serne i lov om investeringsforeninger m.v.

Ledelsesberetning
I&T Balance KL

I&T Kreditobligationer KL

Afdelingen investerer sine midler i aktier samt stats-,

Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, stats- og

realkredit- og erhvervsobligationer. Endvidere kan af-

realkreditobligationer,

delingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og

strumenter og lignende finansielle instrumenter. End-

andre kollektive investeringsordninger.

kontanter,

pengemarkedsin-

videre kan afdelingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit-

baseret på obligationer.

institut.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumen-

institut.

ter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt fo-

Afdelingen gav et nettoresultat på 25,1 mio. kr. i

retage udlån af værdipapirer.

2020, og afdelingen havde en formue på 320 mio. kr.
På generalforsamlingen den 12. maj 2020 blev det
vedtaget at omdøbe afdelingen til I&T Kreditobligatio-

2020.

ner KL fra I&T Erhvervsobligationer II KL.
I&T Opportunity Obligationer KL
Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, stats- og

Afdelingen gav et nettoresultat på 5,1 mio. kr. i 2020,

realkreditobligationer,

pengemarkedsin-

og afdelingen havde en formue på 380 mio. kr. ultimo

strumenter og lignende finansielle instrumenter. End-

2020. Afdelingen har givet et afkast på 1,67% i 2020.

kontanter,

videre kan afdelingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger

I&T Obligationer KL

baseret på obligationer.

Afdelingen investerer i erhvervs-, stats- og realkredit-

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit

videre kan afdelingen investere i ETF’er, investerings-

institut.

foreninger og andre kollektive investeringsordninger

obligationer og lignende finansielle instrumenter. End-

baseret på obligationer.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt fo-

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit-

retage udlån af værdipapirer.

institut.

På generalforsamlingen den 12. maj 2020 blev det

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumen-

vedtaget at omdøbe afdelingen til I&T Opportunity

ter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt fo-

Obligationer KL fra I&T Erhvervsobligationer I KL.

retage udlån af værdipapirer.

Afdelingen gav et nettoresultat på 1,0 mio. kr. i 2020,

Afdelingen gav et nettoresultat på -2,0 tkr. i 2020, og

og afdelingen havde en formue på 264 mio. kr. ultimo

afdelingen havde en formue på 113 mio. kr. ultimo

2020. Afdelingen har givet et afkast på 1,06% i 2020.

2020. Afdelingen har givet et afkast på 0,08% i 2020.
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ultimo 2020. Afdelingen har givet et afkast på 9,14% i

Ledelsesberetning
I&T Aktier udloddende KL
Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier.
Endvidere kan afdelingen investere i ETF’er og aktiebaserede investeringsfonde.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kredit
institut og placere sine midler i obligationer.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen gav et nettoresultat på 102,8 mio. kr. i
2020, og afdelingen havde en formue på 590 mio. kr.
ultimo 2020. Afdelingen har givet et afkast på 23,75%
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i 2020.
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Ledelsesberetning
Generalforsamling 2021

Øvrige forhold

Foreningens generalforsamling afholdes tirsdag den

Usikkerhed ved indregning eller måling
Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væ-

25. maj 2021.

sentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter.

Bestyrelsens aflønning
Som honorar til bestyrelsen for 2020 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på

Usædvanlige forhold der kan have påvirket ind-

170 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 100 t.kr. og

regningen eller målingen

menigt bestyrelsesmedlem med 70 t.kr.

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan
have påvirket indregningen eller målingen heraf.

Der har i 2020 ikke været afholdt yderligere udgifter
til honorering af bestyrelsesmedlemmer for udførelse

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

af særskilte opgaver for foreningen.

Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt for-
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hold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2020

2019

-2.156
15.420
13.264

-2.638
25.668
23.030

Kursgevinster og -tab
Kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
I alt kursgevinster og -tab

632.877
1.847
634.724

476.439
-1.846
-183
474.410

I alt indtægter

647.988

497.440

Administrationsomkostninger

-67.517

-45.687

Resultat før skat

580.471

451.753

-2.170

-3.723

578.301

448.030

Note Renter og udbytter
Renteudgifter
1
Udbytter
I alt renter og udbytter

2
3

4

Skat
Årets nettoresultat

Kapitalforeningen Investering & Tryghed
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I&T Aktier KL

I&T Aktier KL

Note AKTIVER

2020

2019

647.573
647.573

441.072
441.072

475.674
2.200.822
9.279
2.685.775

336.368
1.331.991
4.839
1.673.198

Andre aktiver
Aktuelle skatteaktiver

127

128

I alt andre aktiver

127

128

3.333.475

2.114.398

3.328.966

2.107.554

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler
5

Kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele

Aktiver i alt

PASSIVER
6,7 Investorernes formue
Anden gæld
Skyldige omkostninger

4.509

6.844

I alt anden gæld

4.509

6.844

3.333.475

2.114.398

Passiver i alt
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Balance i 1.000 kr.

I&T Aktier KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

23,92

31,12

-5,34

10,05

13,06

40.036,63

32.309,62

24.641,47

26.030,48

23.653,49

2,71

2,64

1,58

2,12

1,50

578.301

448.030

-80.238

92.808

81.912

3.328.966

2.107.554

1.348.504

1.185.297

821.059

83

65

55

46

35

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt udbytter
2

I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele

3.828
11.592

7.757
17.911

15.420

25.668

-635
8.377
70.015
554.781
339

7.130
48.539
19.658
401.090
22

632.877

476.439

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Noterede afledte finansielle instrumenter, realiserede

-

-1.846

-

-1.846

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

4.318
63.083

116
-

4.434
63.083

67.401

116

67.517

2.929
42.670

88
-

3.017
42.670

45.599

88

45.687

I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

4

2019

Kursgevinster og -tab, kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber, realiserede
Noterede aktier fra danske selskaber, urealiserede
Noterede aktier fra udenlandske selskaber, realiserede
Noterede aktier fra udenlandske selskaber, urealiserede
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber, urealiserede

3

2020
Udbytter

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019

5

Kapitalandele
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.
I forbindelse med investering i unoterede kapitalandele har afdelingen
afgivet et samlet investeringstilsagn på 37,0 mio. kr., hvoraf der pr.
31. december 2020 var trukket 10,0 mio. kr. Den ikke trukne andel
udgjorde pr. 31. december 2020 27,0 mio. kr.
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Aktier KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.

6

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

7

2020

2019

2.107.554
963.544
-321.869
1.436
578.301

1.348.504
507.729
-197.902
1.193
448.030

3.328.966

2.107.554

65
28
-10

55
17
-7

83

65

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
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I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)
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Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2020

2019

18.945
-962
2.519
20.502

12.921
-880
4.060
16.101

Kursgevinster og -tab
Obligationer
Kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
Øvrige aktiver/passiver
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab

10.066
113.835
1.290
-839
-7
-107
124.238

6.699
64.491
-1.649
-488
1
-27
69.027

I alt indtægter

144.740

85.128

Administrationsomkostninger

-25.675

-11.795

Resultat før skat

119.065

73.333

-378

-391

118.687

72.942

Note Renter og udbytter
1
Renteindtægter
Renteudgifter
2
Udbytter
I alt renter og udbytter

3
4

5

Skat
Årets nettoresultat

Kapitalforeningen Investering & Tryghed
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I&T Alpha KL

I&T Alpha KL

Note AKTIVER

6

6

2020

2019

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler

418.723
418.723

145.258
145.258

Obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt obligationer

469.013
143.922
35.008
647.943

507.038
104.220
47.016
658.274

Kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele

45.845
302.598
348.443

7.751
202.687
210.438

Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

-

30
30

5.476
7.678
337

5.325
10.641
343

13.491

16.309

1.428.600

1.030.309

1.424.126

1.029.052

-

209
209

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.m.
Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling
Aktuelle skatteaktiver
I alt andre aktiver
Aktiver i alt

PASSIVER
7,8 Investorernes formue
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter
Anden gæld
Skyldige omkostninger

4.474

1.048

I alt anden gæld

4.474

1.048

1.428.600

1.030.309

Passiver i alt
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Balance i 1.000 kr.

I&T Alpha KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

10,41

9,62

-2,00

4,05

10,92

18.942,64

17.157,15

15.651,91

15.970,76

15.349,38

2,17

1,44

0,49

1,11

1,74

118.687

72.942

-14.800

25.519

42.421

1.424.126

1.029.052

708.233

722.326

594.266

76

59

45

45

39

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

2020

2019

1
9.508
6.615
2.821

5
5.962
4.521
2.433

18.945

12.921

50
2.469

4.060

2.519

4.060

24
18.186
29.768
65.857

1.579
1.451
19.204
42.257

113.835

64.491

1.111
179
-

-778
-167
-704

1.290

-1.649

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

2.097
23.525

53
-

2.150
23.525

25.622

53

25.675

Renteindtægter
Indestående i depotselskab
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt renteindtægter

2

Udbytter
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt udbytter

3

Kursgevinster og -tab, kapitalandele
Noterede
Noterede
Noterede
Noterede

aktier
aktier
aktier
aktier

fra
fra
fra
fra

danske selskaber, realiserede
danske selskaber, urealiserede
udenlandske selskaber, realiserede
udenlandske selskaber, urealiserede

I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele
4

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Valutaterminsforretninger / futures, realiserede
Valutaterminsforretninger / futures, urealiserede
Noterede afledte finansielle instrumenter, realiserede
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

5

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020

Kapitalforeningen Investering & Tryghed
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Alpha KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

1.465
10.286

44
-

1.509
10.286

11.751

44

11.795

2020

2019

1.029.052
400.936
-124.972
423
118.687

708.233
337.039
-90.500
1.338
72.942

1.424.126

1.029.052

59
24
-7

45
20
-6

76

59

Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019
6

Obligationer og kapitalandele
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

7

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

8

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)
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I forbindelse med investering i unoterede kapitalandele har afdelingen
afgivet et samlet investeringstilsagn på 37,2 mio. kr., hvoraf der pr.
31. december 2020 var trukket 0,0 mio. kr. Den ikke trukne andel udgjorde pr. 31. december 2020 37,2 mio. kr.

Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2020

2019

394
-199
195

202
-390
-188

Kursgevinster og -tab
Obligationer
Kapitalandele
Valutakonti
Øvrige aktiver/passiver
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab

-157
2.292
-77
-64
1.994

-79
4.904
71
-2
4.894

I alt indtægter

2.189

4.706

-2.243

-2.882

-54

1.824

Note Renter og udbytter
1
Renteindtægter
Renteudgifter
I alt renter og udbytter

2

3

Administrationsomkostninger
Årets nettoresultat
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I&T Alternativer KL

I&T Alternativer KL

Note AKTIVER

4

4

2020

2019

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler

14.140
14.140

29.552
29.552

Obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere
I alt obligationer

36.782
36.782

60.824
60.824

Kapitalandele
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber
Unoterede inv.beviser i udenlandske inv.foreninger
I alt kapitalandele

43.201
43.201

27.070
31.434
58.504

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.m.
Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling

72
1.681

75
2.482

I alt andre aktiver

1.753

2.557

95.876

151.437

95.730

151.181

Anden gæld
Skyldige omkostninger

146

256

I alt anden gæld

146

256

95.876

151.437

Aktiver i alt

PASSIVER
5,6 Investorernes formue

Passiver i alt

20

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Penneo
Penneodokumentnøgle:
dokumentnøgle:3STC3-WBFZM-5G8TQ-KMGXS-COK3W-M4L0G
J051O-YEA8K-LHWHH-6F282-SH5WE-TWHZG

Balance i 1.000 kr.

I&T Alternativer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

1,59

1,28

-2,63

0,74

-1,15

13.059,89

12.855,49

12.692,50

13.035,47

12.939,78

1,67

1,93

1,93

1,96

2,05

-54

1.824

-4.041

1.175

-1.912

95.730

151.181

149.264

154.680

159.496

7

11

11

11

13

1

2020

2019

394

10
192

394

202

42
5.256
-3.006
-

4.150
-2
-106
-790
1.652

2.292

4.904

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

230
2.005

8
-

238
2.005

2.235

8

2.243

253
2.620

9
-

262
2.620

2.873

9

2.882

Renteindtægter
Indestående i depotselskab
Noterede obligationer fra danske udstedere
I alt renteindtægter

2

Kursgevinster og -tab, kapitalandele
Unoterede
Unoterede
Unoterede
Unoterede
Unoterede

kapitalandele fra danske selskaber, realiserede
kapitalandele fra udenlandske selskaber, realiserede
kapitalandele fra udenlandske selskaber, urealiserede
inv.beviser i udenlandske inv.foreninger, realiserede
inv.beviser i udenlandske inv.foreninger, urealiserede

I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele

3

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019

4

Obligationer og kapitalandele
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.
I forbindelse med investering i unoterede kapitalandele har afdelingen
afgivet et samlet investeringstilsagn på 81,1 mio. kr., hvoraf der pr.
31. december 2020 var trukket 42,5 mio. kr. Den ikke trukne andel
udgjorde pr. 31. december 2020 38,6 mio. kr.

Kapitalforeningen Investering & Tryghed
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Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

I&T Alternativer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.

5

6

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen

2020

2019

151.181
3.398
-58.897
102
-54

149.264
13.794
-13.794
93
1.824

I alt investorernes formue

95.730

151.181

11
1
-5

11
1
-1

7

11

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året

Penneo
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I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)
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Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2020

2019

3.370
-69
1.143
4.444

3.856
-93
3.403
7.166

Kursgevinster og -tab
Obligationer
Kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
Øvrige aktiver/passiver
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab

-598
26.699
132
260
-7
-31
26.455

117
34.184
260
-227
3
-43
34.294

I alt indtægter

30.899

41.460

Administrationsomkostninger

-5.663

-4.905

Resultat før skat

25.236

36.555

-171

-455

25.065

36.100

Note Renter og udbytter
1
Renteindtægter
Renteudgifter
2
Udbytter
I alt renter og udbytter

3
4

5

Skat
Årets nettoresultat
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I&T Balance KL

I&T Balance KL

Note AKTIVER

2020

2019

14.709
14.709

10.898
10.898

Obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt obligationer

144.103
12.801
6.296
163.200

137.987
24.206
8.493
170.686

Kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele

36.697
99.499
136.196

37.700
88.967
126.667

Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

-

235
235

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.m.
Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling
Aktuelle skatteaktiver

1.075
5.597
130

1.423
9.768
130

I alt andre aktiver

6.802

11.321

320.907

319.807

320.208

318.787

-

365
365

Anden gæld
Skyldige omkostninger
Gæld vedrørende handelsafvikling

699
-

652
3

I alt anden gæld

699

655

320.907

319.807

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler
6

6

Aktiver i alt

PASSIVER
7,8 Investorernes formue
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

Passiver i alt
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Balance i 1.000 kr.

I&T Balance KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

9,14

13,01

-4,02

4,78

7,01

21.159,61

19.387,54

17.154,86

17.873,78

17.057,77

1,88

1,61

1,52

2,09

1,55

25.065

36.100

-11.918

16.492

22.848

320.208

318.787

283.174

336.259

348.047

15

15

16

19

21

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

2020

2019

2.219
688
463

1
2.466
1.007
382

3.370

3.856

300
843

1.443
1.960

1.143

3.403

1.056
-1.980
7.151
20.472

4.068
3.628
6.804
19.684

26.699

34.184

3
129

250
10

132

260

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

606
5.043

14
-

620
5.043

5.649

14

5.663

573
4.316

16
-

589
4.316

4.889

16

4.905

Renteindtægter
Indestående i depotselskab
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt renteindtægter

2

Udbytter
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt udbytter

3

Kursgevinster og -tab, kapitalandele
Noterede
Noterede
Noterede
Noterede

aktier
aktier
aktier
aktier

fra
fra
fra
fra

danske selskaber, realiserede
danske selskaber, urealiserede
udenlandske selskaber, realiserede
udenlandske selskaber, urealiserede

I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele
4

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Valutaterminsforretninger / futures, realiserede
Valutaterminsforretninger / futures, urealiserede
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

5

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019

Kapitalforeningen Investering & Tryghed
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Balance KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
6

Obligationer og kapitalandele
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

8

2019

318.787
50.911
-74.686
131
25.065

283.174
34.266
-34.907
154
36.100

320.208

318.787

15
4
-4

16
1
-2

15

15

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)
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7

Resultatopgørelse i 1.000 kr.
Note Renter og udbytter
1
Renteindtægter
Renteudgifter
I alt renter og udbytter

2
3

Kursgevinster og -tab
Obligationer
Kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
Øvrige aktiver/passiver
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab
I alt indtægter

4

Administrationsomkostninger
Årets nettoresultat

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

2020

2019

9.962
-59
9.903

11.426
-69
11.357

-6.457
368
1.042
-160
-12
-5.219

9.453
-667
-2.438
198
-1
-3
6.542

4.684

17.899

-3.661

-5.106

1.023

12.793
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I&T Opportunity Obligationer KL

I&T Opportunity Obligationer KL

Note AKTIVER

2020

2019

2.606
2.606

22.077
22.077

133.284
127.731
26.483
287.498

177.193
110.746
25.596
313.535

16.659
16.659

9.639
9.639

128
128

154
154

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.m.
Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling

2.869
38

2.992
34

I alt andre aktiver

2.907

3.026

309.798

348.431

263.839

298.434

-

575
575

45.623

48.926

Anden gæld
Skyldige omkostninger

336

496

I alt anden gæld

336

496

309.798

348.431

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler
5

5

Obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt obligationer
Kapitalandele
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

Aktiver i alt

PASSIVER
6,7 Investorernes formue
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter
Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi

Passiver i alt

Yderligere specifikation af værdipapirfinansieringstransaktioner,
se side 46 under fællesnoter.
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Balance i 1.000 kr.

I&T Opportunity Obligationer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

1,06

4,28

-2,91

2,54

5,34

11.775,41

11.651,63

11.172,98

11.508,43

11.223,69

1,33

1,64

1,54

1,80

1,69

1.023

12.793

-11.613

10.975

18.996

263.839

298.434

351.133

458.829

397.206

23

25

31

39

35

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

2020

2019

1
3.592
4.746
1.486
137

8
4.086
5.731
1.463
138

9.962

11.426

-1.230
-1.363
-2.602
-710
-380
-172

425
-512
1.706
7.275
-27
586

-6.457

9.453

493
549
-

-1.948
-432
2
-60

1.042

-2.438

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

511
3.137

13
-

524
3.137

3.648

13

3.661

566
4.525

15
-

581
4.525

5.091

15

5.106

Renteindtægter
Indestående i depotselskab
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
Ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi
I alt renteindtægter

2

Kursgevinster og -tab obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere, realiserede
Noterede obligationer fra danske udstedere, urealiserede
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere, realiserede
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere, urealiserede
Unoterede danske obligationer, realiserede
Unoterede danske obligationer, urealiserede
I alt kursgevinster og -tab obligationer

3

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Valutaterminsforretninger / futures, realiserede
Valutaterminsforretninger / futures, urealiserede
Andre kontrakter, realiserede
Unoterede afledte finansielle instrumenter, realiserede
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

4

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Opportunity Obligationer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
5

Obligationer og kapitalandele
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

6

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

7

2019

298.434
30.126
-65.964
220
1.023

351.133
9.658
-75.445
295
12.793

263.839

298.434

25
4
-6

31
1
-7

23

25

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)

30
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I forbindelse med investering i unoterede kapitalandele har afdelingen
afgivet et samlet investeringstilsagn på 44,7 mio. kr., hvoraf der pr.
31. december 2020 var trukket 27,2 mio. kr. Den ikke trukne andel
udgjorde pr. 31. december 2020 17,5 mio. kr.

Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2020

2019

13.923
-84
13.839

14.215
-139
14.076

Kursgevinster og -tab
Obligationer
Kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab

-3.776
-547
984
-192
-11
-3.542

12.015
-312
-2.138
223
-2
9.786

I alt indtægter

10.297

23.862

Administrationsomkostninger

-5.225

-5.187

5.072

18.675

Note Renter og udbytter
1
Renteindtægter
Renteudgifter
I alt renter og udbytter

2
3

4

Årets nettoresultat
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I&T Kreditobligationer KL

I&T Kreditobligationer KL

Note AKTIVER

2020

2019

19.414
19.414

19.190
19.190

122.047
193.455
41.163
356.665

165.644
153.440
43.272
362.356

713
713

1.261
1.261

-

60
60

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.m.

3.898

4.215

I alt andre aktiver

3.898

4.215

380.690

387.082

380.077

386.145

Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

120
120

393
393

Anden gæld
Skyldige omkostninger

493

544

I alt anden gæld

493

544

380.690

387.082

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler
5

5

Obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt obligationer
Kapitalandele
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

Aktiver i alt

PASSIVER
6,7 Investorernes formue

Passiver i alt
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Balance i 1.000 kr.

I&T Kreditobligationer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

1,67

4,97

-2,99

3,05

4,90

12.908,96

12.697,49

12.096,48

12.469,62

12.100,77

1,33

1,32

1,20

1,51

1,38

5.072

18.675

-13.965

14.680

18.244

380.077

386.145

414.886

552.093

477.606

29

30

34

43

39

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

2020

2019

3
4.546
6.802
2.572

16
5.000
6.660
2.539

13.923

14.215

-1.279
47
-2.606
1.261
-746
-453

873
-1.177
648
10.561
-31
1.141

-3.776

12.015

771
213

-1.868
-270

984

-2.138

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

740
4.468

17
-

757
4.468

5.208

17

5.225

709
4.459

19
-

728
4.459

5.168

19

5.187

Renteindtægter
Indestående i depotselskab
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Unoterede danske obligationer
I alt renteindtægter

2

Kursgevinster og -tab obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere, realiserede
Noterede obligationer fra danske udstedere, urealiserede
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere, realiserede
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere, urealiserede
Unoterede danske obligationer, realiserede
Unoterede danske obligationer, urealiserede
I alt kursgevinster og -tab obligationer

3

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Valutaterminsforretninger / futures, realiserede
Valutaterminsforretninger / futures, urealiserede
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

4

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Kreditobligationer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
5

Obligationer og kapitalandele
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

6

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

7

2019

386.145
78.502
-89.780
138
5.072

414.886
25.178
-72.933
339
18.675

380.077

386.145

30
6
-7

34
2
-6

29

30

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)

34

2020

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Penneo
Penneodokumentnøgle:
dokumentnøgle:3STC3-WBFZM-5G8TQ-KMGXS-COK3W-M4L0G
J051O-YEA8K-LHWHH-6F282-SH5WE-TWHZG

I forbindelse med investering i unoterede kapitalandele har afdelingen
afgivet et samlet investeringstilsagn på 14,9 mio. kr., hvoraf der pr.
31. december 2020 var trukket 8,2 mio. kr. Den ikke trukne andel udgjorde pr. 31. december 2020 6,7 mio. kr.

Resultatopgørelse i 1.000 kr.
Note Renter og udbytter
1
Renteindtægter
Renteudgifter
I alt renter og udbytter

2
3

Kursgevinster og -tab
Obligationer
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab
I alt indtægter

4

Administrationsomkostninger
Årets nettoresultat

Kapitalforeningen Investering & Tryghed

2020

2019

3.667
-44
3.623

4.103
-28
4.075

-2.950
49
-43
-2
-2.946

-3.089
230
-125
-1
-2.985

677

1.090

-679

-802

-2

288
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I&T Obligationer KL

I&T Obligationer KL

Note AKTIVER

2020

2019

8.886
8.886

2.260
2.260

150.529
4.167
154.696

166.545
3.394
169.939

-

220
220

Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.m.
Tilgodehavende vedrørende handelsafvikling

844
5.367

1.079
12.539

I alt andre aktiver

6.211

13.618

169.793

186.037

113.449

133.411

-

315
315

56.284

52.244

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler
5

Obligationer
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
I alt obligationer
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter

Aktiver i alt

PASSIVER
6,7 Investorernes formue
Afledte finansielle instrumenter
Unoterede afledte finansielle instrumenter
I alt afledte finansielle instrumenter
Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi
Anden gæld
Skyldige omkostninger

60

67

I alt anden gæld

60

67

169.793

186.037

Passiver i alt

Yderligere specifikation af værdipapirfinansieringstransaktioner,
se side 46 under fællesnoter.
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Balance i 1.000 kr.

I&T Obligationer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

2016

0,08

0,30

-0,14

2,50

4,07

15.181,09

15.169,00

15.122,95

15.144,32

14.774,62

0,58

0,59

0,58

1,48

1,28

-2

288

-21

1.292

2.742

113.449

133.411

126.186

74.374

59.084

8

9

8

5

4

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

2020

2019

3.380
92
195

3.671
225
207

3.667

4.103

-3.170
211
56
-47

-3.769
663
-308
325

-2.950

-3.089

-47
96
-

307
74
2
-153

49

230

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

267
405

7
-

274
405

672

7

679

284
509

9
-

293
509

793

9

802

Renteindtægter
Noterede obligationer fra danske udstedere
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere
Ikke-afledte finansielle tilgodehavender til dagsværdi
I alt renteindtægter

2

Kursgevinster og -tab obligationer
Noterede
Noterede
Noterede
Noterede

obligationer
obligationer
obligationer
obligationer

fra
fra
fra
fra

danske udstedere, realiserede
danske udstedere, urealiserede
udenlandske udstedere, realiserede
udenlandske udstedere, urealiserede

I alt kursgevinster og -tab obligationer
3

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Valutaterminsforretninger / futures, realiserede
Valutaterminsforretninger / futures, urealiserede
Andre kontrakter, realiserede
Unoterede afledte finansielle instrumenter, realiserede
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

4

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019

5

Obligationer
Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Obligationer KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.

6

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

7

2020

2019

133.411
25.589
-45.559
10
-2

126.186
28.060
-21.172
49
288

113.449

133.411

9
2
-3

8
2
-1

8

9

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
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I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)
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Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2020

2019

-327
3.242
2.915

-502
3.485
2.983

Kursgevinster og -tab
Kapitalandele
Afledte finansielle instrumenter
Valutakonti
I alt kursgevinster og -tab

112.164
292
112.456

67.184
-183
-19
66.982

I alt indtægter

115.371

69.965

Administrationsomkostninger

-12.166

-6.857

Resultat før skat

103.205

63.108

-386

-361

102.819

62.747

Overskudsdisponering
Til rådighed for udlodning anvendes således:
Foreslået udlodning til cirkulerende andele
Overført til udlodning næste år

7.186
1

-

I alt til rådighed for udlodning

7.187

-

95.632

62.747

102.819

62.747

Note Renter og udbytter
Renteudgifter
1
Udbytter
I alt renter og udbytter

2
3

4

Skat
Årets nettoresultat

5

Overført til formuen
I alt disponeret
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I&T Aktier udloddende KL

I&T Aktier udloddende KL

Note AKTIVER

6

2020

2019

Likvide midler
Indestående i depotselskab
I alt likvide midler

107.534
107.534

100.948
100.948

Kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele

79.639
402.369
1.113
483.121

54.305
246.951
581
301.837

Andre aktiver
Aktuelle skatteaktiver

30

30

I alt andre aktiver

30

30

590.685

402.815

589.897

401.572

Aktiver i alt

PASSIVER
7,8 Investorernes formue
Anden gæld
Skyldige omkostninger

788

1.243

I alt anden gæld

788

1.243

590.685

402.815

Passiver i alt
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Balance i 1.000 kr.

I&T Aktier udloddende KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.
Nøgletal

2020

Årets afkast i procent
Indre værdi pr. andel
Udlodning pr. andel
Omkostningsprocent*)
Årets nettoresultat
Investorernes formue ultimo
Andele ultimo (i 1.000 stk.)

2019

2018

2017

23,75

29,05

-7,39

1,02

14.940,13

12.072,73

9.355,00

10.101,68

182,00

0,00

0,00

0,00

2,74

2,62

1,43

1,13

102.819

62.747

-14.336

591

589.897

401.572

172.991

111.694

39

33

18

11

Henvisninger
Note vedrørende anvendt regnskabspraksis findes på side 43 under "Foreningens noter".
Oplysninger i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
(FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og 6 findes på side 49.

1

Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt udbytter
2

I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele

668
2.574

974
2.511

3.242

3.485

-185
2.948
14.152
95.208
41

816
5.473
1.277
59.615
3

112.164

67.184

Kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter
Noterede afledte finansielle instrumenter, realiserede

-

-183

-

-183

Afd. direkte
omk.

Andel af
fællesomk.

Adm. omk.
i alt

979
11.165

22
-

1.001
11.165

12.144

22

12.166

586
6.252

19
-

605
6.252

6.838

19

6.857

I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter

4

2019

Kursgevinster og -tab, kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber, realiserede
Noterede aktier fra danske selskaber, urealiserede
Noterede aktier fra udenlandske selskaber, realiserede
Noterede aktier fra udenlandske selskaber, urealiserede
Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber, urealiserede

3

2020
Udbytter

Administrationsomkostninger 2020
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2020
Administrationsomkostninger 2019
Administration
Investeringsforvaltning
I alt administrationsomkostninger 2019
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*) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at
variere fra år til år.

I&T Aktier udloddende KL
Noter til regnskabet i 1.000 kr.

5

Renter og udbytter
Ikke refunderbare udbytteskatter
Kursgevinster og -tab til udlodning
Udlodningsregulering
Minimumsindkomst
Administrationsomkostninger til fradrag i minimumsindkomst
Resterende administrationsomkostninger som ikke fradrages eller overføres
I alt til rådighed for udlodning
6

2020

2019

3.242
-386
15.595
902
19.353
-12.166

3.485
-377
1.189
-193
4.104
-6.857

Til rådighed for udlodning

-

2.753

7.187

-

401.572
176.478
-91.198
226
7.186
1
95.632

172.991
179.646
-14.213
401
62.747

589.897

401.572

33
14
-8

18
16
-1

39

33

Kapitalandele

I forbindelse med investering i unoterede kapitalandele har afdelingen
afgivet et samlet investeringstilsagn på 4,4 mio. kr., hvoraf der pr. 31.
december 2020 var trukket 1,2 mio. kr. Den ikke trukne andel udgjorde pr. 31. december 2020 3,2 mio. kr.
7

Investorernes formue
Investorernes formue primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emissionstillæg og indløsningsfradrag
Foreslået udlodning til cirkulerende andele
Overført til udlodning næste år
Overført fra resultatopgørelsen
I alt investorernes formue

8

Cirkulerende andele (1.000 stk.)
Cirkulerende andele primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
I alt cirkulerende andele (1.000 stk.)
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Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Foreningens noter
Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Renter

Generelt
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. med tilvalg af årsregnskabslovens klasse A. Opstilling af resultatopgørelser, balancer og noter er tilpasset foreningens særlige karakteristika i overensstemmelse med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske
UCITS.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold
til sidste regnskabsår.

lingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er
udregnet på baggrund af de faktiske tal med totaler,
hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En
efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en
afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren.

Udbytter
Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter.
Udbytteskat
Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes,

Kursgevinster og -tab
Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem dagsværdien på salgstidspunktet og dagsværdien primo
året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt aktivet er erhvervet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen
mellem dagsværdien ultimo året og dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet,

Dagsværdi
Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi,
eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter
dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor:
Værdi opgjort ud fra dagsværdien på

tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende
marked.

såfremt aktivet er erhvervet i regnskabsåret.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under kursgevinster og –tab på afledte finansielle instrumenter.
Realiserede kursgevinster og -tab på afledte finansielle instrumenter opgøres som forskellen mellem

Værdi opgjort ud fra anerkendte vær-

diansættelsesmetoder på baggrund af observerbare
markedsinformationer.
Niveau 3:

Renteudgifter omfatter øvrige renteudgifter.

dien på udløbstidspunktet. Kursreguleringer opgøres
følgelig som forskellen mellem kontraktens værdi på
erhvervelsestidspunktet og kontraktens værdi ultimo

Værdi opgjort ud fra anerkendte vær-

diansættelsesmetoder, og rimelige skøn foretages på
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer.
I præsentationen af afdelingsbalancen fremgår værdien på balancedagen af henholdsvis noterede instrumenter (niveau 1) og unoterede instrumenter (niveau
2 og i særlige tilfælde niveau 3).

kontraktens værdi på erhvervelsestidspunktet og vær-

året.
Handelsomkostninger
De samlede direkte handelsomkostninger består af
kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår
af handelsnotaerne samt af et spread, såfremt det er
aftalt med tredjemand.
Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i
forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning,
overføres til investorernes formue.
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Alle tal i regnskabet præsenteres i hele 1.000 i afde-

Niveau 2:

kontantindestående i depotselskab.

fratrækkes i posten ”Skat”.

Præsentation af regnskabstal

Niveau 1:

Renteindtægter omfatter renter på obligationer og

Foreningens noter
Administrationsomkostninger

Dagsværdien for unoterede kapitalandele, obligationer

Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at

og afledte finansielle instrumenter opgøres efter al-

de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte omkost-

mindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Dis-

ninger og en andel af foreningens fællesomkostninger.

se teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige

Fællesomkostningerne fordeles overvejende mellem

transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning

afdelingerne i forhold til disses andel af den gennem-

til andre tilsvarende instrumenter og en analyse af til-

snitlige foreningsformue. Revisionshonorarer, der ind-

bagediskonterede pengestrømme samt options og an-

går som en del af fællesomkostningerne, fordeles dog

dre modeller baseret på observerbare markedsdata.

efter antal afdelinger.
Værdiansættelsen af unoterede kapitalandele i private
I forhold til tidligere år indgår en række omkostnings-

equity fonde mv. er baseret på kvartalsvis rapporte-

arter nu direkte under "Administration", jf. punkt 1

ring og andre oplysninger fra fondene eller fra kapital-

er

forvaltere. Der er etableret interne procedurer, der

uændret. Der er ingen omkostninger til distribution,

skal sikre kvaliteten af oplysninger, der indgår i dags-

nedenfor. Indholdet af posten nævnt i punkt 2

værdiansættelsen. Der tages herunder højde for ind-

markedsføring og formidling.
1. Administration, som dækker over omkostninger til

finder sted i tiden mellem modtagelse af kvartalsrap-

den løbende drift af afdelingen. Det omfatter bl.a. ho-

portering. Desuden vurderes værdiansættelsen løben-

norar til bestyrelse og revisor, gebyrer til depotsel-

de i henhold til forventet årligt afkast på hver fond. I

skab, fast administrationshonorar og øvrige omkost-

den forbindelse holdes kursen i henhold til senest

ninger.

modtaget kvartalsrapportering op mod en løbende beregning af kursen baseret på det af fondene eller

2. Investeringsforvaltning, som omfatter omkostninger til forvaltning af porteføljen af aktiver i afdelingerne.

kapitalforvalteren forventede årlige afkast. På baggrund af denne beregning justeres kursen om nødvendigt op til balancedagen. Procedurerne indebærer
desuden, at der følges op på kvaliteten af den løbende
værdiansættelse ved at sammenholde denne med ef-

Udlodning
I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk
består det udlodningspligtige beløb dels af rente- og
udbytteindtægter, dels af realiserede kursgevinster på
værdipapirer m.v. og valutakonti med fradrag af administrationsomkostninger.

terfølgende

modtagen

rapportering,

øvrige

oplys-

ninger samt den generelle markedsudvikling (back
test).
Dagsværdien af unoterede investeringsbeviser opgøres som den regnskabsmæssige indre værdi, eller alternativt handelskursen, for de foreninger mv., som
afdelingen har investeret i. Det er ledelsens opfattel-

Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets
emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning, således at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner/indløsninger.

se, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi.
Repo/Reverse-repo forretninger
Solgte værdipapirer, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagekøb (repo-forretning), indregnes i ba-

Balancen

lancen, som om værdipapiret fortsat var i behold,

Obligationer, kapitalandele og afledte finansielle in-

mens det modtagne beløb opføres som gæld til er-

strumenter måles ved første indregning til dagsværdi

hververen under posten ”Ikke-afledte finansielle for-

på handelsdagen og herefter løbende til dagsværdi.

pligtelser til dagsværdi” under passiverne.

Dagsværdien af udtrukne obligationer er dog målt til
nutidsværdien af obligationerne. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi.

Repo-forretninger indregnes og måles til dagsværdi,
og forskellen mellem købs- og salgskurs indregnes
som henholdsvis renteindtægter og renteudgifter i resultatopgørelsen. Afkast af værdipapirer indregnes i
resultatopgørelsen.
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betalinger til fondene og udbetalinger herfra, som

Foreningens noter
Andre aktiver

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transak-

Andre aktiver måles til dagsværdi og består af tilgode-

tionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, afledte fi-

havende renter, udbytter m.m., aktuelle skatteaktiver

nansielle instrumenter, likvide midler, andre aktiver

bestående af refunderbar udbytteskat og renteskat til-

og anden gæld i fremmed valuta omregnes til balan-

bageholdt i udlandet samt tilgodehavender vedrøren-

cedagens kurs, opgjort som 16.00 GMT valutakursen.

de handelsafvikling, der omfatter provenuet fra uaf-

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på

viklede salg af finansielle instrumenter samt emissio-

tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse

ner før eller på balancedagen, hvor betalingen først

eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatop-

sker efter balancedagen.

gørelsen under ”Kursgevinster og -tab”.

Den foreslåede udlodning for regnskabsåret medreg-

Nøgletal

nes i investorernes formue.

Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til be-

Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med
emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i
forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til investorernes formue ultimo regnskabsåret.

chen. I årsrapporten indgår følgende nøgletal:
Afkast i procent
Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til investorerne i året.

Anden gæld
Anden gæld måles til dagsværdi og består af skyldige
omkostninger og gæld vedrørende handelsafvikling,
der omfatter provenuet fra uafviklede køb af finansielle instrumenter samt indløsninger før eller på balancedagen, hvor betalingen først sker efter balancedagen.

Indre værdi pr. andel
Indre værdi pr. andel beregnes som investorernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo
året.
Udlodning pr. andel
Foreslået udlodning i forhold til cirkulerende andele ul-

Omregning af fremmed valuta
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under ”Kursgevinster og tab”.

kendtgørelse om finansielle rapporter for danske
UCITS samt retningslinjer fra Investeringsfondsbran-

timo året.
Omkostningsprocent
Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres
som et gennemsnit af de daglige formueværdier i
året.
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Nettoemissions- og -indløsningsindtægter

Foreningens noter
Oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner
Foreningen er omfattet af EU forordning 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende
genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012.
Forordningen indebærer at der skal oplyses om værdipapirfinansieringstransaktioner defineret som genkøbstransaktioner, udlån af værdipapirer eller
råvarer og indlån af værdipapirer eller råvarer og buy/sell- back- forretninger, sell/buy- back- forretninger og marginlån.
Foreningen indgår aftaler om værdipapirudlån med fuld sikkerhedsstillelse, som indgår på særskilte konti og depoter hos foreningens depositar, Nykredit Bank A/S.
Ved repo- og reverse repo- forretninger udveksles dagligt sikkerhedsstillelse med modparten i form af kontanter, svarende til ændringen
i markedsværdien af de udlånte obligationer i forhold til markedsværdien ved aftalens indgåelse.
Oplysninger om afkast og omkostninger af transaktionerne fremgår af noterne til resultatopgørelserne for de enkelte afdelinger, hvortil henvises.
Pr. 31. december 2020 var de regnskabsmæssige værdier i 1.000 kr.:

I&T Opportunity Obligationer KL

46.599

I&T Obligationer KL

57.425

Lånte
værdipapirer
-

Modtaget
sikkerhed

Afgivet
sikkerhed

45.623

-

18%

16%

56.284

-

51%

37%

Pr. 31. december 2019 var de regnskabsmæssige værdier i 1.000 kr.:

Udlånte
værdipapirer
I&T Opportunity Obligationer KL

49.902

I&T Obligationer KL

53.366

Lånte
værdipapirer
-

Modtaget
sikkerhed

Afgivet
sikkerhed

Udlånte
værdipapirer i
pct. af
Andel af udlånte værdipapirer
værdipapirer i
til rådighed
pct. af formuen
for udlån

48.926

-

17%

16%

52.244

-

40%

31%

Likvide midler

Modtaget
sikkerhed i
alt

45.623

45.623

56.284

56.284

Likvide midler

Modtaget
sikkerhed i
alt

48.926

48.926

52.244

52.244

Pr. 31. december 2020 var arten af den modtagne sikkerhed i 1.000 kr.:
Obligationer
udstedt af EUmedlemsstater
I&T Opportunity Obligationer KL

Obligationer
udstedt af
andre stater

-

I&T Obligationer KL

Aktier udstedt af Aktier udstedt af
selskaber i EU- selskaber i andre
medlemsstater
stater

-

-

-

-

-

-

-

Pr. 31. december 2019 var arten af den modtagne sikkerhed i 1.000 kr.:
Obligationer
udstedt af EUmedlemsstater
I&T Opportunity Obligationer KL
I&T Obligationer KL
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Obligationer
udstedt af
andre stater

-

Aktier udstedt af Aktier udstedt af
selskaber i EU- selskaber i andre
medlemsstater
stater

-

-

-
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Udlånte
værdipapirer

Udlånte
værdipapirer i
pct. af
Andel af udlånte værdipapirer
værdipapirer i
til rådighed
pct. af formuen
for udlån

Foreningens noter

Pr. 31. december 2020 var valutaen af den modtagne sikkerhed i 1.000 kr.:

DKK

Modtaget
sikkerhed i
alt

I&T Opportunity Obligationer KL

45.623

45.623

I&T Obligationer KL

56.284

56.284

Pr. 31. december 2019 var valutaen af den modtagne sikkerhed i 1.000 kr.:

DKK

Modtaget
sikkerhed i
alt

I&T Opportunity Obligationer KL

48.926

48.926

I&T Obligationer KL

52.244

52.244

Pr. 31. december 2020 var løbetidsprofilen på de udlånte papirer i 1.000 kr.:

I&T Opportunity Obligationer KL

1- 7 dage 7 dage - 1 måned

-

I&T Obligationer KL

-

-

1 - 3 måneder 3 måneder - 1 år Mere end 1 år

-

-

-

-

-

-

Ubestemt
løbetid

46.599

-

-

57.425

-

Pr. 31. december 2019 var løbetidsprofilen på de udlånte papirer i 1.000 kr.:
Mindre end 1 dag
I&T Opportunity Obligationer KL

1- 7 dage 7 dage - 1 måned

-

I&T Obligationer KL

-

-

1 - 3 måneder 3 måneder - 1 år Mere end 1 år

-

-

-

-

-

-

Ubestemt
løbetid

49.902

-

-

53.366

-

Pr. 31. december 2020 var løbetidsprofilen på den modtagne sikkerhed i 1.000 kr.:
Mindre end 1 dag
I&T Opportunity Obligationer KL

1- 7 dage 7 dage - 1 måned

-

I&T Obligationer KL

-

-

1 - 3 måneder 3 måneder - 1 år Mere end 1 år

-

-

-

-

-

-

Ubestemt
løbetid

45.623

-

-

56.284

-

Pr. 31. december 2019 var løbetidsprofilen på den modtagne sikkerhed i 1.000 kr.:
Mindre end 1 dag
I&T Opportunity Obligationer KL
I&T Obligationer KL

1- 7 dage 7 dage - 1 måned

-

-

1 - 3 måneder 3 måneder - 1 år Mere end 1 år

-
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-

48.926
52.244

Ubestemt
løbetid
-
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Mindre end 1 dag

Foreningens noter
Pr. 31. december 2020 var de udlånte papirer fordelt på følgende modparter (maksimalt de 10 største) i 1.000 kr.:
I&T Opportunity Obligationer KL
Nykredit Bank AS

I&T Obligationer KL
46.599 Nykredit Bank AS

57.425

Pr. 31. december 2020 var udstedere af modtaget sikkerhed følgende (maksimalt de 10 største) i 1.000 kr.:
I&T Opportunity Obligationer KL

I&T Obligationer KL

DLR Kredit A/S

22.208 DLR Kredit A/S

8.263

Nykredit Realkredit AS

23.416 Jyske Realkredit A/S

6.380

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

34.763
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Nykredit Realkredit AS

6.879
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Foreningens noter
Oplysninger i henhold til lov om
forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Enkelte ansatte hos forvalteren har i henhold til FAIF-

I henhold til lov om forvaltere af alternative investe-

personers individuelle løn således vil kunne udledes.

lovgivningen væsentlig indflydelse på risikoprofilen for
de forvaltede kapitalforeninger. Lønsummen for disse
medarbejdere oplyses ikke, da oplysninger om enkelt-

ringsfonde m.v. (FAIF-loven), jf. §61, stk. 3, pkt. 5 og
Der udbetales ikke præferenceafkast til nogen ansatte

6 skal der gives følgende oplysninger.

eller ledelsen hos kapitalforvalteren fra nogen af de
Den samlede lønsum (lønninger og pensioner) for

forvaltede kapitalforeninger.

2020 til ansatte, excl. ledelsen, hos forvalteren Nykredit Portefølje Administration A/S udgør 90.312 t.kr.

Der findes ikke oplysninger, som muliggør allokering

(2019: 81.002 t.kr.), hvoraf 89.433 t.kr. (2019:

af de samlede lønsummer til de enkelte forvaltede ka-

79.944 t.kr.) er fast løn og 879 t.kr. (2019: 1.058

pitalforeninger.

t.kr.) er variabel løn.
Det gennemsnitlige antal beskæftigede hos forvalteren i 2020 omregnet til heltidsbeskæftigede udgør

4.685 t.kr. (2019: 4.180 t.kr.), hvoraf 3.774 t.kr.

125 (2019: 120).
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Den samlede lønsum til ledelsen hos forvalteren udgør
(2019: 3.345 t.kr.) er fast løn og 911 t.kr. (2019:
835 t.kr.) er variabel løn.
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Årets afkast i procent
I&T Aktier KL
I&T Alpha KL
I&T Alternativer KL
I&T Balance KL
I&T Opportunity Obligationer KL
I&T Kreditobligationer KL
I&T Obligationer KL
I&T Aktier udloddende KL
Indre værdi pr. andel
I&T Aktier KL
I&T Alpha KL
I&T Alternativer KL
I&T Balance KL
I&T Opportunity Obligationer KL
I&T Kreditobligationer KL
I&T Obligationer KL
I&T Aktier udloddende KL

2020

2019

2018

2017

2016

23,92

31,12

-5,34

10,05

13,06

10,41

9,62

-2,00

4,05

10,92

1,59

1,28

-2,63

0,74

-1,15

9,14

13,01

-4,02

4,78

7,01

1,06

4,28

-2,91

2,54

5,34

1,67

4,97

-2,99

3,05

4,90

0,08

0,30

-0,14

2,50

4,07

23,75

29,05

-7,39

1,02

-

40.036,63

32.309,62

24.641,47

26.030,48

23.653,49

18.942,64

17.157,15

15.651,91

15.970,76

15.349,38

13.059,89

12.855,49

12.692,50

13.035,47

12.939,78

21.159,61

19.387,54

17.154,86

17.873,78

17.057,77

11.775,41

11.651,63

11.172,98

11.508,43

11.223,69

12.908,96

12.697,49

12.096,48

12.469,62

12.100,77

15.181,09

15.169,00

15.122,95

15.144,32

14.774,62

14.940,13

12.072,73

9.355,00

10.101,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,71

2,64

1,58

2,12

1,50

2,17

1,44

0,49

1,11

1,74

1,67

1,93

1,93

1,96

2,05

1,88

1,61

1,52

2,09

1,55

1,33

1,64

1,54

1,80

1,69

1,33

1,32

1,20

1,51

1,38

0,58

0,59

0,58

1,48

1,28

2,74

2,62

1,43

1,13

-

578.301

448.030

-80.238

92.808

81.912

118.687

72.942

-14.800

25.519

42.421

-54

1.824

-4.041

1.175

-1.912

25.065

36.100

-11.918

16.492

22.848

1.023

12.793

-11.613

10.975

18.996

5.072

18.675

-13.965

14.680

18.244

-2

288

-21

1.292

2.742

102.819

62.747

-14.336

591

-

3.328.966

2.107.554

1.348.504

1.185.297

821.059

1.424.126

1.029.052

708.233

722.326

594.266

95.730

151.181

149.264

154.680

159.496

320.208

318.787

283.174

336.259

348.047

263.839

298.434

351.133

458.829

397.206

380.077

386.145

414.886

552.093

477.606

113.449

133.411

126.186

74.374

59.084

589.897

401.572

172.991

111.694

-

Udlodning pr. andel (i kr.)
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T

Aktier KL
Alpha KL
Alternativer KL
Balance KL
Opportunity Obligationer KL
Kreditobligationer KL
Obligationer KL
Aktier udloddende KL

Omkostningsprocent
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T

Aktier KL *)
Alpha KL *)
Alternativer KL
Balance KL *)
Opportunity Obligationer KL *)
Kreditobligationer KL *)
Obligationer KL *)
Aktier udloddende KL *)

Årets nettoresultat (i 1.000 kr.)
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T

Aktier KL
Alpha KL
Alternativer KL
Balance KL
Opportunity Obligationer KL
Kreditobligationer KL
Obligationer KL
Aktier udloddende KL

Investorernes formue ultimo (i 1.000 kr.)
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
50

Aktier KL
Alpha KL
Alternativer KL
Balance KL
Opportunity Obligationer KL
Kreditobligationer KL
Obligationer KL
Aktier udloddende KL
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Hoved- og nøgletalsoversigt

Foreningens noter
2020

2019

2018

2017

2016

83

65

55

46

35

76

59

45

45

39

7

11

11

11

13

15

15

16

19

21

23

25

31

39

35

29

30

34

43

39

8

9

8

5

4

39

33

18

11

-

Andele ultimo (i 1.000 stk.)
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T

Aktier KL
Alpha KL
Alternativer KL
Balance KL
Opportunity Obligationer KL
Kreditobligationer KL
Obligationer KL
Aktier udloddende KL
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* ) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocenten at variere fra år til år.
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Bilag 2

Vedt ægt er
for
Kapit alforeningen I nvest ering & Tryghed

N a vn og h j e m st e d
Foreningens navn Kapit alforeningen I nvest ering & Tryghed.
St k. 2

Foreningens hj em st ed er Københavns Kom m une.

For m å l
§ 2

Foreningens form ål er eft er vedt ægt er nes best em m elser herom for en eller flere invest orer at
skabe et afk ast ved invest ering i likvide m idler, herunder valut a, eller finansielle inst rum ent er
om fat t et af bilag 5 i lov om finansiel virksom hed.

I n ve st or e r
§ 3

I nvest orer i foreningen er enhver, som ej er en eller flere andele af foreningens form ue ( hereft er
” andele” ) .
St k. 2

Foreningens afdelinger ret t er sig m od det ailinvest orer, m edm indre andet frem går af om t alen af den enkelt e afdeling i § 6.

H æ ft e lse
§ 4

Foreningens invest orer hæft er alene m ed deres indskud og har derudover ingen hæft else for foreningens forpligt elser.
St k. 2

Foreningens afdelinger, j f. § 6, hæft er kun for egne forpligt elser. Hver afdeling hæft er
dog også for sin andel af de om kost ninger, der er fælles for afdelingerne i foreningen. Er
der forgæves foret aget ret sforfølgning, eller er det på anden m åde godt gj ort , at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligt elser eft er 2. pkt ., hæft er de øvrige afdelinger solidarisk
for afdelingens andel af de fælles om kost ninger.

St k. 3

Foreningens best yrelsesm edlem m er og forvalt er hæft er ikke for foreningens forpligt elser.
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§ 1

M idle r n e s a n br in ge lse

§ 6

I nvest eringerne i hver afdeling foret ages i overensst em m else m ed lov om forvalt ere af alt ernat ive
invest eringsfonde § 3, st k. 1, nr. 11 og vedt ægt ernes § 6.
st k. 2

De for en afdeling fast sat t e risikoram m er kan overskrides, når sådanne overskridelser
følger af grunde, som den pågældende afdeling ikke har indflydelse på eller som følge af,
at afdelingen udnyt t er t egningsret t igheder knyt t et t il finansielle inst rum ent er, der indgår
i afdelingens form ue. Såfrem t en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 bankdage
eft er overskr idelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikoram m er og skal ikke offent liggøres.

St k. 3

Såfrem t det af generalforsam lingen er beslut t et at likvidere en afdeling, kan best yrelsen
t ræffe beslut ning om , at invest eringsram m erne for afdelingen som angivet i § 6 ikke
skal overholdes.

Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:
St k. 1

I & T Ak t ie r KL
Afdelingen invest erer i danske og udenlandske akt ier. Endvidere kan afdelingen invest ere
i ETF’er og akt iebaserede invest eringsfonde.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut og placere sine m idler i obligat ioner.
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.

St k. 2

I & T Alph a KL
Afdelingen invest erer i akt ier, erhvervsobligat ioner og t radit ionelle obligat ioner. Endvidere kan afdelingen invest ere i invest eringsfonde, invest eringsforeninger og andre kollekt ive invest eringsordninger.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut .
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
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§ 5

St k. 3

I & T Alt e r n a t ive r KL
Afdelingen invest erer sine m idler i prim ært danske og udenlandske invest eringsfonde
( UCI TS/ Non- UCI TS) sam t i akt ier og obligat ioner.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut .
Afdelingen kan invest ere i værdipapirer, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på regulerede m arkeder. Afdelingens invest eringer i alt ernat ive akt ivklasser kan foret ages i værdipapirer, som ikke handles på regulerede m arkeder.
Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut og st ille sine akt iver t il sikkerhed for
afdelingens forpligt elser.

Afdelingen kan opt age lån på ind t il 25% af afdelingens form ue.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
St k. 4

I & T Ba la n ce KL
Afdelingen invest erer sine m idler i akt ier sam t st at s- , realkredit - og erhvervsobligat ioner.
Endvidere kan afdelingen invest ere i ETF’er, invest eringsforeninger og andre kollekt ive
invest eringsordninger.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut .
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.

St k. 5

I & T Oppor t u n it y Obliga t ion e r KL
Afdelingen invest erer i erhvervsobligat ioner, st at s- og realkredit obligat ioner, kont ant er,
pengem arkedsinst rum ent er og lignende finansielle inst rum ent er. Endvidere kan afdelingen invest er e i ETF’er, invest eringsforeninger og andre kollekt ive invest eringsordninger
baseret på obligat ioner.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut .
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
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Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.

Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
St k. 6

I & T Kr e dit obliga t ion e r KL
Afdelingen invest erer i erhvervsobligat ioner, st at s- og realkredit obligat ioner, kont ant er,
pengem arkedsinst rum ent er og lignende finansielle inst rum ent er. Endvidere kan afdelingen invest er e i ETF’er, invest eringsforeninger og andre kollekt ive invest eringsordninger
baseret på obligat ioner.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut .

Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.
St k. 7

I & T Obliga t ion e r KL
Afdelingen invest erer i er hvervs- , st at s- og realkredit obligat ioner og lignende finansielle
inst rum ent er. Endvidere kan afdelingen invest ere i ETF’er, invest eringsforeninger og
andre kollekt ive invest eringsordninger baseret på obligat ioner.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut .
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og akkum ulerende.

St k. 8

I & T Ak t ie r u dlodde n de KL
Afdelingen invest erer i danske og udenlandske akt ier. Endvidere kan afdelingen invest ere
i ETF’er og akt iebaserede invest eringsfonde.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut og placere sine m idler i obligat ioner.
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbelt prism et oden ved em ission og indløsning, j f. § 13.
Afdelingen er bevisudst edende og udloddende.
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Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikkedækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.

En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvort il der kan være knyt t et klassespecifikke akt iver.
St k. 2

En andelsklasse har ikke fort rinsret t il nogen andel af afdelingens form ue og heller ikke
t il event uelle klassespecifikke akt iver. Andelsklassen har alene ret t il en del af afkast et af
form uen, herunder en del af afkast et af den fælles port efølj e og afkast et af de klassespecifikke akt iver.

St k. 3

En afdeling kan have forskellige t yper andelsklasser eft er best yrelsens beslut ning, j f. §
22, st k. 4. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakt erist ika:

St k. 4

1.

Denom inering i valut a.

2.

De t yper af invest orer andelsklasserne m arkedsføres overfor.

3.

Løbende om kost ninger, der overholder reglerne i § 5 i bekendt gørelse om andelsklasser i danske UCI TS.

4.

Em issionst illæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendt gørelse om andelsklasser i danske UCI TS og reglerne i bekendt gør else om beregning
af em issions- og indløsningspriser ved t egning og indløsning af andele i dansk e
UCI TS m .v.

5.

Prisberegningsm et ode, j f. bekendt gør else om ber egning af em issions- og indløsningspriser ved t egning og indløsning af andele i danske UCI TS m .v.

6.

Klassespecifikke akt iver, der alene kan være afledt e finansielle inst rum ent er sam t
en kont ant beholdning t il brug for klassens løbende likvidit et sbehov.

7.

Udlodningsprofil ( akkum ulerende eller udloddende) .

8.

Minim um sinvest ering.

9.

Andre karakt erist ika end de i nr. 1- 8 anført e, hvis foreningen kan godt gøre, at
invest orer i en andelsklasse ikke t ilgodeses på bekost ning af invest orer i en anden
andelsklasse.

Foreningen skal ent en på sin hj em m eside eller forvalt erens hj em m eside oplyse om andelsklassernes karakt erist ika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for
fordeling af om kost ninger m ellem andelsklasserne.

An de le i for e n in ge n
§ 8

An de le i be visu dst e de n de a fde lin ge r
Andelene er regist reret i en værdipapircent ral og udst edes gennem denne m ed en pålydende værdi på kr. 100 eller m ult ipla heraf, m edm indre andet er anført herunder.
I udst edende afdelinger er andelenes pålydende som følger.
I &T Akt ier KL
I &T Alpha KL

DKK
DKK

100
5000
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§ 7

§ 9

Alt ernat iver KL
Balance KL
Opport unit y Obligat ioner KL
Kredit obligat ioner KL
Obligat ioner KL
Akt ier udloddende KL

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

100
100
100
5000
100
100

St k. 2

Hver afdeling afholder sam t lige om kost ninger ved regist rering af afdelingens andele i en
værdipapircent ral.

St k. 3

Værdipapircent ralens kont oudskrift t j ener som dokum ent at ion for invest orernes andel af
foreningens form ue.

St k. 4

Foreningsandelene skal lyde på navn og not eres i foreningens regist er over invest orer.

St k. 5

Andelene er frit om sæt t elige og negot iable inden for invest orkredsen fast lagt i § 3, st k.
2.

St k. 6

I ngen andele har særlige ret t igheder.

St k. 7

I ngen invest or i foreningen har pligt t il at lade sine andele indløse.

An de le i k on t ofør e n de a fde lin ge r
I kont oførende afdelinger er andelenes pålydende på 100 kr., m edm indre andet er anfør t herunder.
St k. 2

De t il et indskud svarende ant al andele forekom m er ved en om regning af indskuddet i
forhold t il den værdi, som en andel af den pågældende afdelings form ue har på indskudst idspunkt et .

St k. 3

En invest ors indskud og beregnede andele regist reres på en kont o i foreningen lydende
på invest orens navn. Kont oen kan på foreningens vegne føres af en værdipapircent ral.

St k. 4

Foreningen eller værdipapircent ralen udst eder en udskrift af sine bøger. Udskrift en t j ener
som dokum ent at ion for invest orens indskud og andele.

St k. 5

I ndskud/ andele i en kont oførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden m åde
om sæt t es.

St k. 6

I ngen andele har særlige ret t igheder.

St k. 7

I ngen invest or i foreningen har pligt t il at lade sine andele indløse.

Væ r dia n sæ t t e lse og fa st sæ t t e lse a f de n in dr e væ r di
§ 10

Værdien af foreningens akt iver og forpligt elser værdiansæt t es, indregnes og m åles af forvalt eren i
henhold t il reglerne om årsrapport og r evision i lov om invest eringsforeninger m .v. sam t bekendt gørelse om regist rering i Finanst ilsynet s regist er over vurderingsekspert er og Kom m issionens delegerede forordning nr. 231/ 2013/ EU af 19. decem ber 2012 om udbygning af Europa Parlam ent et s
og Rådet s direkt iv 2011/ 61/ EU for så vidt angår undt agelser, generelle vilkår for drift , deposit arer,
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I &T
I &T
I &T
I &T
I &T
I &T

gearing, gennem sigt ighed og t ilsyn.
St k. 2

Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere form uens værdi på
opgørelsest idspunkt et , j f. st k. 1, m ed ant al t egnede andele i afdelingen.

St k. 3

Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsest idspunkt et opgj ort e del af afdelingens form ue, der svarer t il den del af fællesport efølj en,
som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for event uelle klassespecifikke akt iver
og om kost ninger, der påhv iler andelsklassen, m ed ant al t egnede andele i andelsklassen.

St k. 4

Forvalt eren af foreningen oplyser invest orerne om værdiansæt t elsen og beregning af den
indre værdi ved at sende m at erialet t il hver enkelt invest or eller gøre oplysningerne t ilgængelig på foreningens hj em m eside eller på forvalt erens hj em m eside.

§ 11

§ 12

Best yrelsen t ræffer beslut ning om em ission af andele. Generalforsam lingen t ræffer dog beslut ning
om em ission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun t egnes m od sam t idig indbet aling af
em issionsprisen, bort set fra t egning af fondsandele.
St k. 2

Foreningen offent liggør em issionspriser m indst hver 14. dag.

St k. 3

Best yrelsen skal, før den t ræffer beslut ning om em ission, vurdere, om em issionen vil
være forsvarlig og forenelig m ed en afdelings form ueforhold, invest eringsst rat egi og
invest eringsm uligheder sam t invest orernes int eresse. Best yrelsen kan på sådant grundlag beslut t e, at em ission ikke skal foret ages, eller at en em ission skal begrænses t il et
ant al andele fast sat af best yrelsen. Best yrelsens beslut ning m å ikke være båret af usaglige hensyn eller m edføre en forskelsbehandling af ligest illede pot ent ielle invest orer, der
ønsker at t egne andele i foreningen.

På en invest ors forlangende skal foreningen indløse invest orens andel af en afdelings form ue.
St k. 2

Foreningen offent liggør indløsningspriser m indst hver 14. dag.

St k. 3

Foreningen kan udsæt t e indløsningen for en eller flere afdelinger,
1.

når foreningen ikke kan fast sæt t e den indre værdi på grund af forholdene på m arkedet , eller

2.

når foreningen af hensyn t il en lige behandling af invest orerne først fast sæt t er
indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de t il indløsningen af andelene
nødvendige akt iver.

M e t ode r t il be r e gn in g a f e m ission s- og in dløsn in gspr ise r
§ 13

Dobbelt prism et ode
Em issionsprisen fast sæt t es eft er dobbelt prism et oden t il den indre værdi, j f. § 10, st k. 2- 4, j f. st k.
1, opgj ort på em issionst idspunkt et , m ed t illæg af et beløb t il dækning af udgift er ved køb af finansielle inst rum ent er og t il nødvendige om kost ninger ved em issionen, herunder t il adm inist rat ion,
t rykning, annoncering sam t provision t il form idlere og garant er af em issionen.
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Em ission og in dløsn in g

I ndløsningsprisen fast sæt t es eft er dobbelt prism et oden t il den indre værdi, j f. § 10, st k.
2- 4 j f. st k. 1, opgj ort på indløsningst idspunkt et , m ed fradrag af et beløb t il dækning af
udgift er ved salg af finansielle inst rum ent er og t il nødvendige om kost ninger ved indløsning.

St k. 3

Foreningen offent liggør em issionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalt erens hj em m eside.

Enkelt prism et ode
Foreningen fast sæt t er et eller flere t idspunkt er for opgørelse af værdien, j f. § 10, st k. 2- 4, j f. st k.
1, af andele i afdelingen eller andelsklassen. Til afregning eft er enkelt prism et oden af anm odninger
om em ission og indløsning af andele, som foreningen har m odt aget , skal foreningen fast sæt t e
em issionsprisen og indløsningsprisen t il indre værdi, j f. § 10, st k. 2- 4, j f. st k. 1, på det først kom m ende opgør elsest idspunkt .
St k. 2

§ 15

Foreningen offent liggør em issionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalt erens hj em m eside.

Modificer et enkelt prism et ode
Foreningen fast sæt t er et eller flere t idspunkt er for opgørelse af værdien af andele i afdelingen
eller andelsklassen. Til afregning eft er den m odificerede enkelt prism et ode af anm odninger om
em ission og indløsning af andele, som foreningen har m odt aget , skal foreningen fast sæt t e em issionsprisen og indløsningsprisen t il indre værdi, j f. § 10, st k. 2- 4, j f. st k. 1, på det først kom m ende
opgørelsest idspunkt . Foreningen kan t illægge et gebyr t il bet aling af m arkedsføring og af finansielle form idlere t il em issionsprisen.
St k. 2

Hvis periodens net t oem issioner overst iger et af best yrelsen fast sat ant al andele, skal
foreningen t il den indre værdi, § 10, st k. 2- 4, j f. st k. 1, t illægge et gebyr t il dækning af
handelsom kost ninger t il em issionsprisen. Hvis periodens net t oindløsninger overst iger et
af best yrelsen fast sat ant al andele, skal foreningen t il den indre værdi, j f. § 10, frat række et gebyr t il dækning af handelsom kost ninger fra indløsningsprisen. For eningens best yrelse fast lægger st ørrelsen af gebyr et ved em ission og indløsning.

St k. 3

Foreningen offent liggør em issionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalt erens hj em m eside.

Ge n e r a lfor sa m lin g
§ 16

Generalforsam lingen er foreningens høj est e m yndighed.
St k. 2

Generalforsam ling afholdes i Region Midt j ylland eller St orkøbenhavn.

St k. 3

Ordinær generalforsam ling afholdes hvert år inden udgangen af m aj m åned.

St k. 4

Ekst raordinær generalforsam ling afholdes, når invest orer, der t ilsam m en ej er m indst 5%
af det sam lede pålydende af andele i foreningen/ i en afdeling/ i en andelsklasse, eller når
m indst t o m edlem m er af best yrelsen eller foreningens revisor har anm odet her om .

St k. 5

Generalforsam ling indkaldes og dagsorden bekendt gøres m ed m indst 2 ugers og m aksim alt 4 ugers skrift ligt varsel t il alle navnenot erede invest orer, som har anm odet herom ,
og ved indry kning på foreningens hj em m eside og/ eller i dagspr essen eft er best yrelsens
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§ 14

St k. 2

§ 17

St k. 6

I indkaldelsen skal angives t id og st ed for gener alforsam lingen sam t dagsorden, som
angiver, hvilke anliggender generalforsam lingen skal behandle. Såfrem t generalforsam lingen skal behandle forslag t il vedt ægt sændringer , skal forslaget s væsent ligst e indhold
frem gå af indkaldelsen.

St k. 7

Dagsorden og de fuldst ændige forslag sam t for den ordinære generalforsam lings vedkom m ende t illige årsrapport m ed t ilhørende r evisionspåt egning skal senest 2 uger før
denne gøres t ilgængelige for invest orerne.

St k. 8

I nvest orer, der vil frem sæt t e forslag t il behandling på den ordinære generalforsam ling,
skal frem sæt t e forslaget skrift ligt t il best yrelsen senest den 1. m art s i året for generalforsam lingens afholdelse.

Best yrelsen udpeger en dirigent , som leder gener alforsam lingen. Dirigent en afgør alle spørgsm ål
vedrørende generalforsam lingens lovlighed, forhandlingerne og st em m eafgivelsen.
St k. 2

§ 18

§ 19

Foreningen fører en prot okol over forhandlingerne. Prot okollen underskrives af dirigent en. Generalforsam lingsprot okollen eller en bekræft et udskrift skal være t ilgængelig for
invest orerne på foreningens kont or senest 2 uger eft er generalforsam lingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsam ling skal om fat t e:
1.

Frem læggelse af årsrapport herunder ledelsens beret ning for det forløbne regnskabsår og event uelt forslag t il anvendelse af provenu ved form uerealisat ioner t il
godkendelse sam t godkendelse af best yrelsesm edlem m ernes honorar

2.

Forslag frem sat af invest orer eller best yrelsen

3.

Valg af m edlem m er t il best yrelsen

4.

Valg af revision

5.

Event uelt

Enhver t ilm eldt invest or i foreningen har ret t il sam m en m ed en evt . rådgiver at delt age i generalforsam lingen. Tilm elding skal ske t il forvalt eren senest 5 bankdage forinden m od forevisning af
fornøden dokum ent at ion for besiddelse af andele i foreningen.
St k. 2

I nvest orer kan kun udøve st em m eret for de andele, som 1 uge forud for generalforsam lingen er not eret på vedk om m ende invest ors navn i foreningens regist er over invest orer.

St k. 3

De beføj elser, som foreningens generalforsam ling udøver, t ilkom m er en afdelings invest orer for så vidt angår godkendelse af afdelingens regnskab, ændring af vedt ægt ernes
regler for anbringelse af afdelingens form ue, afdelingens overflyt ning, likvidat ion, fusion
eller spalt ning sam t andre spørgsm ål, som udelukkende vedrører afdelingen.

St k. 4

De beføj elser, som foreningens generalforsam ling udøver, t ilkom m er en andelsklasses
invest orer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakt erist ika, andelsklassens likvidat ion og andre spør gsm ål, der udelukkende vedr ører andelsklassen.
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skøn.

Hver invest or har 1 st em m e for hver kr. 100 pålydende andele. i afdelinger/ andelsklasser, der er denom ineret i danske kroner. I afdelinger eller andelsklasser,
der er denom ineret i anden valut a, beregnes ant allet af st em m er ved at m ult iplicere den
nom inelle værdi af invest ors ant al andele m ed den officielt fast sat t e valut akurs m od danske kroner på den af Danm arks Nat ionalbank opgj ort e list e over valut akurser 1 uge forud
for generalforsam lingen, og dividere result at et m ed 100. Det således fundne st em m et al
nedrundes t il nærm est e hele t al. Hver invest or har dog m indst 1 st em m e.

St k. 6

Enhver invest or har ret t il at m øde på generalforsam lingen ved fuldm ægt ig. Fuldm agt en,
der skal frem lægges, skal være skrift lig og dat eret .
Generalforsam lingen t ræffer beslut ning ved alm indelig st em m eflerhed, m ed undt agelse
af de i § 20 nævnt e t ilfælde.

St k. 7

St k. 8
St k. 9

Der gælder ingen st em m eret sbegrænsning.
St em m eret kan ikke udøves for de andele, som en afdeling ej er i andre afdelinger i foreningen.

St k. 10

I ngen m å foret age lyd- og billedopt agelser på generalforsam lingen uden best yrelsens
udt rykkelige sam t ykke.

Æn dr in g a f ve dt æ gt e r , fu sion , spa lt n in g og lik vida t ion m .v.
§ 20

Beslut ning om ændring af vedt ægt erne og beslut ning om foreningens likvidat ion eller fusion, er
kun gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 såvel af de st em m er, der er afgivet , som af den del af
form uen, der er repræsent eret på generalforsam lingen.
St k. 2

Beslut ning om ændring af vedt ægt ernes regler for anbringelse af en afdelings form ue, en
afdelings likvidat ion, spalt ning, overflyt ning af en afdeling eller fusion af den ophørende
enhed t ilkom m er på generalforsam lingen afdelingens invest orer. Beslut ning om ændring
er kun gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 af såvel de st em m er, der er afgivet , som
af den del af afdelingens form ue, der er repræsent eret på generalforsam lingen.

St k. 3

Beslut ning om ændring af vedt ægt ernes regler for en andelsklasses specifikke karakt erist ika og en andelsklasses likvidat ion, t ilkom m er på generalforsam lingen invest orer i andelsklassen. Beslut ning herom er kun gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 af såvel de
st em m er, der er afgivet , som af den del af andelsklassens form ue, der er repræsent er et
på generalforsam lingen.

St k. 4

Beslut ning om fusion t ræffes uanset § 20, st k. 1 for den fort sæt t ende enhed af best yrelsen.

Be st yr e lse n
§ 21

Best yrelsen, der vælges af generalforsam lingen, best år af m indst 3 og høj st 5 m edlem m er.
St k. 2

Best yrelsen vælger selv sin form and.

St k. 3

Hvert år er sam t lige best y relsesm edlem m er på valg. Genvalg kan finde st ed.

St k. 4

Et hvert m edlem af best yrelsen afgår senest på generalforsam lingen eft er udløbet af det
regnskabsår, hvori vedkom m ende fylder 80 år.
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St k. 5

Best yrelsen er beslut ningsdygt ig, når over halvdelen af dens m edlem m er er t il st ede.
Beslut ninger t ræffes ved sim pel st em m eflerhed. I t ilfælde af st em m elighed er form andens st em m e afgørende.

St k. 6

Best yrelsens m edlem m er m odt ager et årligt honorar, der godkendes af generalforsam lingen.

Best yrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
St k. 2

Best yrelsen skal sørge for, at foreningens virksom hed udøv es forsvarligt i overensst em m else m ed lovgivningen og vedt ægt erne.

St k. 3

Best yrelsen er bem yndiget t il at foret age sådanne ændringer i foreningens vedt ægt er,
som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som offent lige m yndigheder påbyder.
Best yrelsen er t illige bem yndiget t il at ændre bilagene t il foreningens vedt ægt er.

St k. 4

Best yrelsen kan opret t e nye afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger sam t andelsklasser i eksist erende afdelinger, hvor generalforsam lingen t idligere har t ruffet beslut ning om , at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bem yndiget t il at gennem før e
de vedt ægt sændringer, som er nødvendige, eller som offent lige m yndigheder foreskriver.

St k. 5

Best yrelsen t ræffer beslut ning om , hvorvidt foreningen skal indgive ansøgning om opt agelse t il handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret
m arked. Det er alene generalforsam lingen, der er bem yndiget t il at t ræffe beslut ning om
at afnot ere en afdeling eller en andelsklasse fra et reguleret m arked.

St k. 6

Best yrelsen er bem yndiget t il at foret age foreløbig udlodning i foreningens afdelinger, j f.
§ 28, st k. 3.

Adm in ist r a t ion / for va lt e r
§ 23

Best yrelsen skal udpege en forvalt er, som har t illadelse t il at forvalt e alt ernat ive invest eringsfonde
j f. lov om forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde § 5, st k. 2. Best yrelsen kan beslut t e at skift e
forvalt er.
St k. 2

Forvalt eren udgør foreningens daglige ledelse.

St k. 3

Forvalt eren st iller ved henvendelse t il foreningens kont or eller på foreningens eller forvalt erens hj em m eside de oplysninger sam t event uelle væsent lige ændringer heraf t il
rådighed, som skal st illes t il rådighed for invest orer i overensst em m else m ed lov om
forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde m .v. § 62.

Te gn in gsr e gle r
§ 24

Foreningen t egnes af:
1.

t o best yrelsesm edlem m er i forening eller

2.

et best yrelsesm edlem i forening m ed et m edlem af direkt ionen hos foreningens
forvalt er.
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§ 22

St k. 5

St k. 2

Best yrelsen kan m eddele prokura.

St k. 3

Best yrelsen t ræffer beslut ning om , hvem der udøver st em m eret t en på foreningens finansielle inst rum ent er.

Om k ost n in ge r
Hver af foreningens afdelinger og andelsklasser afholder sine egne om kost ninger.
St k. 2

Fællesom kost ningerne ved foreningens virksom hed i et regnskabsår deles m ellem afdelingerne/ andelsklasserne under hensynt agen t il både der es invest erings- og adm inist rat ionsm æssige ressourcefor brug i løbet af perioden og t il deres form ue prim o perioden.

St k. 3

Såfrem t en afdeling eller andelsklasse ikke har eksist eret i hele regnskabsåret , bærer
den en forholdsm æssig andel af fællesom kost ningerne.

St k. 4

Ved fællesom kost ninger forst ås de om kost ninger, som ikke kan henføres t il de enkelt e
afdelinger eller andelsklasser.

D e posit a r
§ 26

Foreningens finansielle inst rum ent er skal forvalt es og opbevar es af en deposit ar, som har t illadelse t il at være deposit ar for en kapit alforening. Best yrelsen t ræffer beslut ning om valg af deposit ar.
St k. 2

Såfrem t en afdeling ønsker at invest ere i finansielle inst rum ent er i et t redj eland, hvor
lovgivningen kræver, at disse inst rum ent er skal opbevar es på en kont o eller i et depot
hos en lokal enhed, og er der ikke nogen lokale enheder, der opfylder delegat ionskravene i § 54, st k. 2, nr. 5, lit ra b i lov om forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde m .v.,
kan delegat ionen ske, såfrem t bet ingelserne i § 57 i lov om forvalt ere af alt ernat ive invest eringsfonde m .v. er opfyldt .

St k. 3

Best yrelsen t ræffer beslut ning om ændring af valg af deposit ar, hvis best yrelsen finder,
at det vil være t il gavn for foreningen. Foreningens akt iver skal i så t ilfælde overdrages
direkt e fra den forhenværende deposit ar t il den nye.

År sr a ppor t , r e vision og ove r sk u d
§ 27

Foreningens regnskabsår er kalenderåret . For hvert regnskabsår aflægger foreningens best yrelse
en årsrappor t eft er årsregnskabsloven udfyldt m ed nødvendige t ilpasninger t il foreningens særlige
akt ivit et , og som m inim um best år af en ledelsesberet ning og en ledelsespåt egning for foreningen
sam t et årsregnskab for hver enkelt afdeling, best ående af en balance, en result at opgørelse og
not er, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegør else for anvendt regnskabspraksis kan udarbej des som en fælles redegørelse for afdelingerne. Oplysninger i ledelsesberet ningen, som er ens for alle afdelinger i foreningen, kan afgives på foreningsniveau m ed klar og
t ydelig angivelse af, at oplysningen er fælles for alle afdelingerne i foreningen.
St k. 2

Årsrapport en revideres af m indst en st at saut oriseret revisor, der er valgt af generalforsam lingen. Revisionen om fat t er ikke ledelsesber et ningen og de supplerende beret ninger,
som indgår i årsrapport en.

12

Penneo
Penneodokumentnøgle:
dokumentnøgle:BCWEA-4734N-T1GAG-KDH4F-GGTWW-P1ELW
CPP2V-ZNYNG-LBJ5S-JQCAY-DDLXY-8H6KV

§ 25

Foreningen udleverer på begæring den senest e reviderede årsrapport ved henvendelse t il
foreningen.

St k. 4

Foreningen kan aflægge årsrapport på engelsk.

Udloddende afdelinger foret ager en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anført e krav
t il m inim um sudlodning.
St k. 2

Provenu ved form uerealisat ion i øvrigt t illægges afdelingens form ue, m edm indre generalforsam lingen eft er best yrelsens forslag t ræffer anden beslut ning.

St k. 3

I udloddende afdelinger kan der eft er regnskabsår et s afslut ning, m en inden ordinær generalforsam ling afholdes, foret ages udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C
anført e krav t il m inim um sudlodning. Hvis udlodningen undt agelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det beslut t es at udlodde et yderligere beløb. På den
ordinære generalforsam ling godkendes st ørrelsen af udlodningen.

St k. 4

Udbyt t e af andele i en udloddende afdeling regist reret i en værdipapircent ral bet ales via
m edlem m et s kont o i det kont oførende inst it ut .

St k. 5

I akkum ulerende afdelinger henlægges net t ooverskuddet t il forøgelse af afdelingens form ue.
o- o- 0- o- o

Således vedt aget på ordinær generalforsam ling den 12. m aj 2020.

Herning, den 12. m aj 2020.
I best yrelsen

Keld Lundber g Holm

Jan C. von Backhaus

Tom m y N. Christ ensen
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§ 28

St k. 3
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Bilag 3 - interimsvedtægter

Vedtægter
for
Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Navn og hjemsted
Foreningens navn Kapitalforeningen Investering & Tryghed.
Stk. 2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål
§2

Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom for en eller flere investorer at
skabe et afkast ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter
omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

Investorer
§3

Investorer i foreningen er enhver, som ejer en eller flere andele af foreningens formue (herefter
”andele”).
Stk. 2

Foreningens afdelinger retter sig mod detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i § 6.

Hæftelse
§4

Foreningens investorer hæfter alene med deres indskud og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser.
Stk. 2

Foreningens 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 foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk
for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

Stk. 3

Foreningens bestyrelsesmedlemmer og forvalter hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
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§1

Midlernes anbringelse

§6

Investeringerne i hver afdeling foretages i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative
investeringsfonde § 3, stk. 1, nr. 11 og vedtægternes § 6.
stk. 2

De for en afdeling fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser
følger af grunde, som den pågældende afdeling ikke har indflydelse på eller som følge af,
at afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår
i afdelingens formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 bankdage
efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres.

Stk. 3

Såfremt det af generalforsamlingen er besluttet at likvidere en afdeling, kan bestyrelsen
træffe beslutning om, at investeringsrammerne for afdelingen som angivet i § 6 ikke
skal overholdes.

Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:
Stk. 1

I&T Aktier KL
Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier. Endvidere kan afdelingen investere
i ETF’er og aktiebaserede investeringsfonde.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut og placere sine midler i obligationer.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 2

I&T Alpha KL
Afdelingen investerer i aktier, erhvervsobligationer og traditionelle obligationer. Endvidere kan afdelingen investere i investeringsfonde, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
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§5

Stk. 3

I&T Alternativer KL
Afdelingen investerer sine midler i primært danske og udenlandske investeringsfonde
(UCITS/Non-UCITS) samt i aktier og obligationer.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut.
Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingens investeringer i alternative aktivklasser kan foretages i værdipapirer, som ikke handles på regulerede markeder.
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut og stille sine aktiver til sikkerhed for
afdelingens forpligtelser.

Afdelingen kan optage lån på ind til 25% af afdelingens formue.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
Stk. 4

I&T Balance KL
Afdelingen investerer sine midler i aktier samt stats-, realkredit- og erhvervsobligationer.
Endvidere kan afdelingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og andre kollektive
investeringsordninger.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 5

I&T Opportunity Obligationer KL (Under fusion)
Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, stats- og realkreditobligationer, kontanter,
pengemarkedsinstrumenter og lignende finansielle instrumenter. Endvidere kan afdelingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger
baseret på obligationer.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
Stk. 6

I&T Kreditobligationer KL
Afdelingen investerer i erhvervsobligationer, stats- og realkreditobligationer, kontanter,
pengemarkedsinstrumenter og lignende finansielle instrumenter. Endvidere kan afdelingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og andre kollektive investeringsordninger
baseret på obligationer.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut.

Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
Stk. 7

I&T Obligationer KL
Afdelingen investerer i erhvervs-, stats- og realkreditobligationer og lignende finansielle
instrumenter. Endvidere kan afdelingen investere i ETF’er, investeringsforeninger og
andre kollektive investeringsordninger baseret på obligationer.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.

Stk. 8

I&T Aktier udloddende KL
Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier. Endvidere kan afdelingen investere
i ETF’er og aktiebaserede investeringsfonde.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut og placere sine midler i obligationer.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis eller ikkedækket basis samt foretage udlån af værdipapirer.

En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver.
Stk. 2

En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue og heller ikke
til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af
formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.

Stk. 3

En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. §
22, stk. 4. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:

Stk. 4

1.

Denominering i valuta.

2.

De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.

3.

Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS.

4.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS og reglerne i bekendtgørelse om beregning
af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske
UCITS m.v.

5.

Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v.

6.

Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt
en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.

7.

Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).

8.

Minimumsinvestering.

9.

Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningen kan godtgøre, at
investorer i en andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden
andelsklasse.

Foreningen skal enten på sin hjemmeside eller forvalterens hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for
fordeling af omkostninger mellem andelsklasserne.

Andele i foreningen
§8

Andele i bevisudstedende afdelinger
Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne med en pålydende værdi på kr. 100 eller multipla heraf, medmindre andet er anført herunder.
I udstedende afdelinger er andelenes pålydende som følger.
I&T Aktier KL
I&T Alpha KL

DKK
DKK

100
5000
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§7

§9

Alternativer KL
Balance KL
Opportunity Obligationer KL (Under fusion)
Kreditobligationer KL
Obligationer KL
Aktier udloddende KL

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

100
100
100
5000
100
100

Stk. 2

Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering af afdelingens andele i en
værdipapircentral.

Stk. 3

Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorernes andel af
foreningens formue.

Stk. 4

Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens register over investorer.

Stk. 5

Andelene er frit omsættelige og negotiable inden for investorkredsen fastlagt i § 3, stk.
2.

Stk. 6

Ingen andele har særlige rettigheder.

Stk. 7

Ingen investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse.

Andele i kontoførende afdelinger
I kontoførende afdelinger er andelenes pålydende på 100 kr., medmindre andet er anført herunder.
Stk. 2

De til et indskud svarende antal andele forekommer ved en omregning af indskuddet i
forhold til den værdi, som en andel af den pågældende afdelings formue har på indskudstidspunktet.

Stk. 3

En investors indskud og beregnede andele registreres på en konto i foreningen lydende
på investorens navn. Kontoen kan på foreningens vegne føres af en værdipapircentral.

Stk. 4

Foreningen eller værdipapircentralen udsteder en udskrift af sine bøger. Udskriften tjener
som dokumentation for investorens indskud og andele.

Stk. 5

Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde
omsættes.

Stk. 6

Ingen andele har særlige rettigheder.

Stk. 7

Ingen investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse.

Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi
§ 10

Værdien af foreningens aktiver og forpligtelser værdiansættes, indregnes og måles af forvalteren i
henhold til reglerne om årsrapport og revision i lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter og Kommissionens delegerede forordning nr. 231/2013/EU af 19. december 2012 om udbygning af Europa Parlamentets
og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer,
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I&T
I&T
I&T
I&T
I&T
I&T

gearing, gennemsigtighed og tilsyn.
Stk. 2

Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på
opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele i afdelingen.

Stk. 3

Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen,
som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver
og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen.

Stk. 4

Forvalteren af foreningen oplyser investorerne om værdiansættelsen og beregning af den
indre værdi ved at sende materialet til hver enkelt investor eller gøre oplysningerne tilgængelig på foreningens hjemmeside eller på forvalterens hjemmeside.

§ 11

§ 12

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
emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele.
Stk. 2

Foreningen offentliggør emissionspriser mindst hver 14. dag.

Stk. 3

Bestyrelsen skal, før den træffer beslutning om emission, vurdere, om emissionen vil
være forsvarlig og forenelig med en afdelings formueforhold, investeringsstrategi og
investeringsmuligheder samt investorernes interesse. Bestyrelsen kan på sådant grundlag beslutte, at emission ikke skal foretages, eller at en emission skal begrænses til et
antal andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning må ikke være båret af usaglige hensyn eller medføre en forskelsbehandling af ligestillede potentielle investorer, der
ønsker at tegne andele i foreningen.

På en investors forlangende skal foreningen indløse investorens andel af en afdelings formue.
Stk. 2

Foreningen offentliggør indløsningspriser mindst hver 14. dag.

Stk. 3

Foreningen kan udsætte indløsningen for en eller flere afdelinger,
1.

når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller

2.

når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter
indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene
nødvendige aktiver.

Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser
§ 13

Dobbeltprismetode
Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, stk. 2-4, jf. stk.
1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration,
trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.
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Emission og indløsning

Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, stk.
2-4 jf. stk. 1, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af
udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsning.

Stk. 3

Foreningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalterens hjemmeside.

Enkeltprismetode
Foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien, jf. § 10, stk. 2-4, jf. stk.
1, af andele i afdelingen eller andelsklassen. Til afregning efter enkeltprismetoden af anmodninger
om emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte
emissionsprisen og indløsningsprisen til indre værdi, jf. § 10, stk. 2-4, jf. stk. 1, på det førstkommende opgørelsestidspunkt.
Stk. 2

§ 15

Foreningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalterens hjemmeside.

Modificeret enkeltprismetode
Foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andele i afdelingen
eller andelsklassen. Til afregning efter den modificerede enkeltprismetode af anmodninger om
emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen til indre værdi, jf. § 10, stk. 2-4, jf. stk. 1, på det førstkommende
opgørelsestidspunkt. Foreningen kan tillægge et gebyr til betaling af markedsføring og af finansielle formidlere til emissionsprisen.
Stk. 2

Hvis periodens nettoemissioner overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal
foreningen til den indre værdi, § 10, stk. 2-4, jf. stk. 1, tillægge et gebyr til dækning af
handelsomkostninger til emissionsprisen. Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et
af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen til den indre værdi, jf. § 10, fratrække et gebyr til dækning af handelsomkostninger fra indløsningsprisen. Foreningens bestyrelse fastlægger størrelsen af gebyret ved emission og indløsning.

Stk. 3

Foreningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen på foreningens eller forvalterens hjemmeside.

Generalforsamling
§ 16

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2

Generalforsamling afholdes i Region Midtjylland eller Storkøbenhavn.

Stk. 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når investorer, der tilsammen ejer mindst 5%
af det samlede pålydende af andele i foreningen/i en afdeling/i en andelsklasse, eller når
mindst to medlemmer af bestyrelsen eller foreningens revisor har anmodet herom.

Stk. 5

Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom,
og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens
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§ 14

Stk. 2

§ 17

Stk. 6

I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, som
angiver, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold
fremgå af indkaldelsen.

Stk. 7

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før
denne gøres tilgængelige for investorerne.

Stk. 8

Investorer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling,
skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts i året for generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål
vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen.
Stk. 2

§ 18

§ 19

Foreningen fører en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift skal være tilgængelig for
investorerne på foreningens kontor senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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 bestyrelsesmedlemmernes honorar

2.

Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

3.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

4.

Valg af revision

5.

Eventuelt

Enhver tilmeldt investor i foreningen har ret til sammen med en evt. rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til forvalteren senest 5 bankdage forinden mod forevisning af
fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.
Stk. 2

Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

Stk. 3

De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens regnskab, ændring af vedtægternes
regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens overflytning, likvidation, fusion
eller spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

Stk. 4

De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en andelsklasses
investorer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens likvidation og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen.
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skøn.

Hver investor har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andele. i afdelinger/andelsklasser, der er denomineret i danske kroner. I afdelinger eller andelsklasser,
der er denomineret i anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den
nominelle værdi af investors antal andele med den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Danmarks Nationalbank opgjorte liste over valutakurser 1 uge forud
for generalforsamlingen, og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal
nedrundes til nærmeste hele tal. Hver investor har dog mindst 1 stemme.

Stk. 6

Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten,
der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse
af de i § 20 nævnte tilfælde.

Stk. 7

Stk. 8
Stk. 9

Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning.
Stemmeret kan ikke udøves for de andele, som en afdeling ejer i andre afdelinger i foreningen.

Stk. 10

Ingen må foretage lyd- og billedoptagelser på generalforsamlingen uden bestyrelsens
udtrykkelige samtykke.

Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og likvidation m.v.
§ 20

Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens likvidation eller fusion, er
kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, der er afgivet, som af den del af
formuen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
Stk. 2

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en
afdelings likvidation, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende
enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning om ændring
er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som
af den del af afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Stk. 3

Beslutning om ændring af vedtægternes regler for en andelsklasses specifikke karakteristika og en andelsklasses likvidation, tilkommer på generalforsamlingen investorer i andelsklassen. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de
stemmer, der er afgivet, som af den del af andelsklassens formue, der er repræsenteret
på generalforsamlingen.

Stk. 4

Beslutning om fusion træffes uanset § 20, stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyrelsen.

Bestyrelsen
§ 21

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 medlemmer.
Stk. 2

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 3

Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det
regnskabsår, hvori vedkommende fylder 80 år.
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Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6

Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
Stk. 2

Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.

Stk. 3

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter,
som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som offentlige myndigheder påbyder.
Bestyrelsen er tillige bemyndiget til at ændre bilagene til foreningens vedtægter.

Stk. 4

Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger samt andelsklasser i eksisterende afdelinger, hvor generalforsamlingen tidligere har truffet beslutning om, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bemyndiget til at gennemføre
de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som offentlige myndigheder foreskriver.

Stk. 5

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt foreningen skal indgive ansøgning om optagelse til handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret
marked. Det er alene generalforsamlingen, der er bemyndiget til at træffe beslutning om
at afnotere en afdeling eller en andelsklasse fra et reguleret marked.

Stk. 6

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage foreløbig udlodning i foreningens afdelinger, jf.
§ 28, stk. 3.

Administration/forvalter
§ 23

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
forvalter.
Stk. 2

Forvalteren udgør foreningens daglige ledelse.

Stk. 3

Forvalteren stiller ved henvendelse til foreningens kontor eller på foreningens eller forvalterens hjemmeside de oplysninger samt eventuelle væsentlige ændringer heraf til
rådighed, som skal stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med lov om
forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 62.

Tegningsregler
§ 24

Foreningen tegnes af:
1.

to bestyrelsesmedlemmer i forening eller

2.

et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen hos foreningens
forvalter.
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§ 22

Stk. 5

Stk. 2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens finansielle instrumenter.

Omkostninger
Hver af foreningens afdelinger og andelsklasser afholder sine egne omkostninger.
Stk. 2

Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne/andelsklasserne under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af perioden og til deres formue primo perioden.

Stk. 3

Såfremt en afdeling eller andelsklasse ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer
den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne.

Stk. 4

Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte
afdelinger eller andelsklasser.

Depositar
§ 26

Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af en depositar, som har tilladelse til at være depositar for en kapitalforening. Bestyrelsen træffer beslutning om valg af depositar.
Stk. 2

Såfremt en afdeling ønsker at investere i finansielle instrumenter i et tredjeland, hvor
lovgivningen kræver, at disse instrumenter skal opbevares på en konto eller i et depot
hos en lokal enhed, og er der ikke nogen lokale enheder, der opfylder delegationskravene i § 54, stk. 2, nr. 5, litra b i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.,
kan delegationen ske, såfremt betingelserne i § 57 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. er opfyldt.

Stk. 3

Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af valg af depositar, hvis bestyrelsen finder,
at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages
direkte fra den forhenværende depositar til den nye.

Årsrapport, revision og overskud
§ 27

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår aflægger foreningens bestyrelse
en årsrapport efter årsregnskabsloven udfyldt med nødvendige tilpasninger til foreningens særlige
aktivitet, og som minimum består af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning for foreningen
samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling, bestående af en balance, en resultatopgørelse og
noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Oplysninger i ledelsesberetningen, som er ens for alle afdelinger i foreningen, kan afgives på foreningsniveau med klar og
tydelig angivelse af, at oplysningen er fælles for alle afdelingerne i foreningen.
Stk. 2

Årsrapporten revideres af mindst en statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger,
som indgår i årsrapporten.
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§ 25

Foreningen udleverer på begæring den seneste reviderede årsrapport ved henvendelse til
foreningen.

Stk. 4

Foreningen kan aflægge årsrapport på engelsk.

Udloddende afdelinger foretager en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav
til minimumsudlodning.
Stk. 2

Provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges afdelingens formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning.

Stk. 3

I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C
anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den
ordinære generalforsamling godkendes størrelsen af udlodningen.

Stk. 4

Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i en værdipapircentral betales via
medlemmets konto i det kontoførende institut.

Stk. 5

I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue.
o-o-0-o-o

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. maj 2020.

Herning, den 12. maj 2020.
I bestyrelsen

Keld Lundberg Holm

Jan C. von Backhaus

Tommy N. Christensen
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§ 28

Stk. 3

Bilag 4 - erklæring fra
uafhængig revisor

Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion
Til kreditorerne i de fusionerende afdelinger og investorerne i afdelingen I&T Kreditobligationer KL og afdelingen I&T Opportunity Obligationer KL i Kapitalforeningen Investering &
Tryghed, CVR-nr. 37 25 15 93
Indledning

Ved " t ilstrækkeligt sikrede" forstås i denne erklæringsopgave, at betaling af kreditorer forventes at
kunne finde st ed i mindst samme omfang som før fusionen.
Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for at opfylde kravet i bekendt gørelse om fusion og
spaltning af danske UCITS § 5 og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar
De centrale ledelsesor ganer i de fusionerende afdelinger har ansvaret for de fast sat te vilkår ved fusionen, herunder at kreditorerne i af deling I&T Kreditobligationer KL og afdeling I&T Opportunit y Obligationer KL er t ilst rækkeligt sikrede ef ter fusionen i forhold til den enkelte af delings nuværende situation, jf.
bekendt gørelse om fusion og spaltning af danske UCITS § 5.

Det udførte arbejde
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt kreditorerne
i af deling I&T Kreditobligationer KL og afdeling I&T Opportunit y Obligationer KL er t ilstrækkeligt sikrede
ef ter fusionen i forhold til det enkelt e selskabs nuværende sit uat ion, jf. bekendt gørelse om fusion og
spaltning af danske UCITS § 5.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.
EY Godkendt Revisionspart nerselskab er underlagt international st andard om kvalit et sst yring, ISQC 1,
og anvender således et omfat tende kvalitet sst yringssyst em, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af et iske krav, faglige st andarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (et iske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet , faglig kompetence og fornøden omhu, fort rolighed og professionel adfærd.
Ved vurderingen af om kredit orerne i de fusionerende selskaber er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen,
har vi, med udgangspunkt i de reviderede årsregnskaber pr. 31. december 2020 og væsentlige efterfølgende begivenheder, vur deret de fusionerende selskabers finansielle st illing. Vi har endvidere foretaget
en gennemgang og analyse af de økonomiske forhold i de fusionerende afdelinger med særlig vægt på
af delingernes soliditet og likviditet smæssige forhold ud fra en going concern-bet ragtning.
Det er vores opfat telse, at de udførte undersøgelser giver et t ilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
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I forbindelse med fusionen af af deling I&T Kreditobligationer KL (fortsæt tende) og af delingen I&T Opport unit y Obligationer KL (ophørende) i Kapitalforeningen Invest ering & Tryghed har vi undersøgt , hvorvidt
kreditorerne i de fusionerende afdelinger må antages at være " t ilstrækkeligt sikrede" efter fusionen i
forhold t il den enkelt e afdelings nuværende situation. Erklæringen af gives frivilligt , jf. bekendt gørelse
om fusion og spaltning af danske UCITS m.v., § 5. Forslag om fusion bliver fremsat på foreningernes ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2021, og det forvent ede opgørelsestidspunkt forventes at
være 14. juni 2021.

Konklusion
Det er vores opfat telse, at kreditorerne i afdeling I&T Kreditobligat ioner KL og afdeling I&T Opportunit y
Obligat ioner KL må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold t il de fusionerende afdelingers nuværende sit uation, jf. bekendt gørelse om fusion og spaltning af danske UCITS m.v., § 5.
Frederiksberg, den 19. april 2021
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 0 2 28
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