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Valg til Investorforum 

I henhold til § 98 i Lov om finansiel virksomhed indkaldes hermed til valg til Investerings-

forvaltningsselskabet Fundmarket A/S’ investorforum.  

De omfattede foreninger er Investeringsforeningen PortfolioManager samt Kapitalforeningen 

PortfolioManager. Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i en af de af Selskabet 

administrerede foreninger. 

Selskabets valgregulativ findes nedenfor. 

Kandidatskema kan fremsendes efter henvendelse til Selskabet på cl@fundmarket.dk. 

Oplysninger om Finanstilsynets Fit & Proper krav findes på Finanstilsynets hjemmeside. 

Der kan opstilles kandidater til investorforummets valg af ét medlem til bestyrelsen i 

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S. Kandidater kan opstilles i opstillingsperioden 23. 

februar 2021 – 9. marts 2021. Materialet skal være Selskabet i hænde senest den 9. marts 2021. 

Kandidater skal opfylde de sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed, 

som fremgår af lovgivningen. Det valgte bestyrelsesmedlem skal på lige fod med øvrige 

bestyrelsesmedlemmer ”Fit & Proper” godkendes af Finanstilsynet. Kandidater skal opfylde de 

kriterier, som til enhver tid måtte være gældende for valgbarhed i overensstemmelse med Selskabets 

vedtægter, evt. opstillede krav i kandidatskema samt den påkrævede dokumentation, som fremgår af 

kandidatskema. Selskabet vurderer, om kandidaten opfylder kravene til at blive valgt. Det af 

investorforummet udpegede bestyrelsesmedlem har samme rettigheder, ansvar og pligter, herunder 

tavshedspligt, som øvrige bestyrelsesmedlemmer i Selskabet. Kandidatskema fremsendes ved 

henvendelse til Selskabet på cl@fundmarket.dk. 

En investor kan ikke opstille sig selv, og hver investor kan kun opstille én kandidat. 

Efter udløb af opstillingsperioden foretager Selskabet en vurdering af kandidaterne iht. de gældende 

krav. Kandidater, der ikke opfylder kravene, opstilles ikke på kandidatlisten.  Kandidaterne 

orienteres direkte.  

Information om de godkendte kandidater vil fremgå af Fundmarkets hjemmeside senest den 12. 

marts 2021. Valghandlingsperioden starter den 12. marts 2021 og ophører den 19. marts 2021 kl. 

16.00. Valget gennemføres ved digitalt valgmøde den 22. marts 2021 kl. 7.30.  

I valghandlingsperioden kan der anmodes om deltagerbevis til valgmødet eller afgives fuldmagt til 

stemmeafgivelse på valgmødet. Deltagelse i valgmødet kræver gyldigt deltagerbevis. Fuldmagt skal 

være skriftlig, underskrevet og dateret. Fuldmagter er kun gyldige, hvis de er Selskabet i hænde 

inden udløb af valghandlingsperioden. Anmodning om deltagerbevis eller afgivelse af fuldmagt 

sendes til Selskabet på cl@fundmarket.dk inden udløb af valghandlingsperioden. 

Resultatet af valget offentliggøres på Fundmarket.dk senest 29. marts 2021. 

 

 


