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Indledning. 

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod fusion af to investeringsfor-

eningsafdelinger i BankInvest og størrelsen af vederlaget for andelene i den 

ophørende afdeling. 

Sagens omstændigheder. 

Den 25. september 2006 tegnede klageren 1.459 stk. investeringsbeviser i  

BankInvest II Tyske Aktier til kurs 102,75, svarende til en kursværdi på 

149.912,25 kr. 

Den 15. april 2009 traf bestyrelserne i BankInvest II og BankInvest IV beslutning 

om en fusionsplan med henblik på fusion af deres respektive afdelinger Tyske 

Aktier og Europæiske Aktier pr. den 1. januar 2009 med Europæiske Aktier 

som den fortsættende afdeling. Af fusionsplanen fremgår bl.a.: 

”… 

Fusionen forudsættes gennemført som en skattepligtig fusion 

med retsvirkning og regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 

2009, fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser for afde-

ling Tyske Aktier regnskabsmæssigt anses for overgået til afde-

ling Europæiske Aktier. 

… 

Vederlaget til medlemmerne 

§ 3. 

Medlemmerne i afdeling Tyske Aktier får i forbindelse med fusi-

onen ombyttet deres andele med andele i afdeling Europæi-

ske Aktier. Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi 

af de fusionerede afdelinger opgjort i overensstemmelse med 

lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 

kollektive investeringsordninger m.v. samt bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for investeringsforeninger mv. 

… 

Ombytning af andele i afdeling Tyske Aktier sker på BI Mana-

gement A/S’ foranstaltning ved registrering i Værdipapircentra-

len den 12. august 2009, medmindre en ny ombytningsdag er 

fastlagt, jf. ovenfor. I givet fald sker ombytningen på den offent-

liggjorte dato. 

Antallet af andele, som medlemmerne i afdeling Tyske Aktier 

modtager i afdeling Europæiske Aktier, afhænger af forholdet 

mellem den indre værdi pr. andel i afdeling Tyske Aktier og af-
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deling Europæiske Aktier pr. opgørelsesdagen. 

…” 

Af en fusionsredegørelse fra bestyrelsen i BankInvest II af ligeledes 15. april 

2009 fremgår bl.a.: 

”… 

Markedet er generelt faldet markant, og det har haft stor ind-

flydelse på afdelingens formue. Bestyrelsen har derfor vurderet, 

at investorernes interesser bedre vil kunne varetages, hvis afde-

lingen fusioneres med afdeling Europæiske Aktier, således at 

afdelingens medlemmer vil kunne nyde godt af økonomiske 

stordriftsfordele. 

… 

Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionen er i medlemmernes 

interesse. 

… 

3. Vurderingsmænd og vederlag til medlemmerne. 

Medlemmerne i afdeling Tyske Aktier får i forbindelse med fusi-

onen ombyttet deres andele med andele i afdeling Europæi-

ske Aktier. Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi 

af de fusionerede afdelinger opgjort i overensstemmelse med 

lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 

kollektive investeringsordninger m.v. samt bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. 

[Revisionsfirma] har som uvildige og sagkyndige vurderings-

mænd afgivet erklæringer i henhold til lov om investeringsfor-

eninger og specialforeninger samt andre kollektive investerings-

foreninger m.v. § 78, stk. 2, jf. aktieselskabslovens § 134c, herun-

der udtalelse om fusionsplanen og erklæring om, at vederlaget 

til medlemmerne i afdeling Tyske Aktier er rimeligt og sagligt 

begrundet, samt at kreditorerne i de fusionerende afdelinger 

må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. 

…” 

Den 23. april 2009 blev fusionsplanen offentliggjort i Statstidende. 

Af vedtægterne for BankInvest II, der var gældende i 2009, fremgår bl.a.: 

”… 

§ 15. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
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… 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlem-

mer, der tilsammen ejer mindst 25% af det samlede pålydende 

af andele i foreningen/i en afdeling, eller når mindst to med-

lemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. 

… 

Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med 

mindst 3 ugers varsel i mindst et landsdækkende dagblad eller 

efter bestyrelsens skøn. 

… 

§ 18. Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i gene-

ralforsamlingen. 

… 

De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, til-

kommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendel-

se af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler 

for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløs-

ning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, der udelukken-

de vedrører afdelingen. 

Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning 

§ 19. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og 

beslutning om foreningens (eller en afdelings) opløsning, fusion 

eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er re-

præsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen ved-

tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er 

halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlin-

gen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for for-

slaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalfor-

samling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den eks-

traordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to 

tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en 

del af formuen der er repræsenteret. (Se dog § 21, stk. 4 og 5) 

stk 2. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling 

skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige 

også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. 

stk. 3. Ændring af vedtægterne for foreningen kan ikke træde i 

kraft, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet. 

…” 
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Ved annoncering i Berlingske Tidende og Jyllandsposten den 28. april 2009 

blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om fusionsforslaget. Iføl-

ge referatet af generalforsamlingen, der blev afholdt den 25. maj 2009, blev 

forslaget enstemmigt og endeligt vedtaget med alle de tilstedeværende 

stemmer. 

Ved annoncering i Berlingske Tidende og Jyllandsposten den 3. juni 2009 blev 

der indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling. Ved afholdelsen den 25. 

juni 2009 blev fusionsforslaget enstemmigt og endeligt vedtaget, jf. vedtæg-

ternes § 19. 

Den 23. juli 2009 blev fusionen godkendt af Finanstilsynet.  

Ved brev af 12. august 2009 fra VP Securities A/S fik klageren meddelelse om, 

at hendes 1.459 stk. investeringsbeviser i BankInvest II Tyske Aktier var ombyt-

tet til 806 stk. investeringsbeviser i BankInvest IV Europæiske Aktier. 

Klageren gjorde indsigelse mod ombytningen overfor såvel BankInvest, som 

hendes pengeinstitut. 

Den 3. august 2010 indgav klageren en klage over BankInvest til Ankenævnet. 

Klageren har under sagen fremlagt en graf der viser at kurstabet på Tyske Ak-

tier i perioden efteråret 2008/foråret 2009 blev genvundet i perioden frem til 

udgangen af 2009. 

Parternes påstande. 

Klageren har nedlagt påstand om, at BankInvest skal betale 52.057,12 kr. med 

tillæg af 7 % procesrente fra den 28. januar 2010, subsidiært et større vederlag 

for ombytningen. 

BankInvest har nedlagt påstand om frifindelse. 

Parternes argumenter. 

Klageren har anført, at hun ved ombytningen blev påført et skattepligtigt 

kurstab på 52.057,12 kr.  

På grund af reduktionen af stykantallet til næsten halvdelen blev hun afskåret 

fra at genvinde tabet ved de efterfølgende kursstigninger. Halveringen af 

stykantallet medførte desuden et mindre udbytte.  

Tabet på investeringsbeviserne Tyske Aktier ville have været genvundet alle-

rede i begyndelsen af 2010, hvor det tyske DAX-indeks var på samme niveau 

som i efteråret 2006. 
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BankInvest burde have informeret om generalforsamlingen ved en skriftlig 

meddelelse pr. post. BankInvest kunne ikke forudsætte, at medlemmerne som 

ikke-professionelle investorer var opmærksomme på annonceringen i de to 

dagblade. 

BankInvest burde endvidere have informeret om de ikke ubetydelige konse-

kvenser af forslaget om sammenlægning, herunder den betydelige reduktion 

af stykantallet, hvorved finanskrisens kurstab ville blive umuligt at genvinde for 

investorer i Tyske Aktier. 

Hendes tab kunne ikke have været afhjulpet, hvis investeringsbeviserne var 

blevet solgt inden sammenlægningen. Tabet ville i så fald have været det 

samme. 

BankInvest har ikke levet op til tidshorisonten på investeringen, som var lang-

sigtet (mindst 5 år). 

BankInvest misbrugte hendes tillid ved at nedlægge afdelingen, så hun ikke 

fik mulighed for at genvinde kurstabet efter finanskrisen. 

Det strider mod al fornuft, at investorerne i Tyske Aktier skulle have stemt for en 

fusion, der kun kunne medføre tab. 

BankInvest burde have holdt sig til strategien frem for at foretage en fusion, 

der forekommer som en panikhandling med ensidig fordel for den fortsæt-

tende afdeling. 

BankInvest har anført, at fusionen skete i overensstemmelse med gældende 

regler på området og foreningens vedtægter. 

Som medlem havde klageren mulighed for at deltage på generalforsamlin-

gerne og stemme imod fusionsforslaget. Klagerens havde endvidere mulig-

hed for at afhænde investeringsbeviserne forud for fusionen. 

Generalforsamlingerne foregik i fuld offentlighed og i overensstemmelse med 

de dagældende vedtægter, som foreskrev, at generalforsamlinger skal ind-

kaldes i mindst et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. Det frem-

gik af indkaldelserne, at de nærmere vilkår kunne rekvireres hos forvaltnings-

selskabet eller set på foreningens hjemmeside. 

Vederlaget for andelene i den ophørende afdeling Tyske Aktier blev bereg-

net på baggrund af afdelingernes indre værdi pr. den 7. august 2009. Den in-

dre værdi fremkommer ved, at afdelingens samlede nettoformue divideres 

med antallet af ejerandele. Revisionsfirmaet har som uvildige og sagkyndige 

vurderingsmænd afgivet erklæring om, at vederlaget var rimeligt og sagligt 

begrundet. 
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Ankenævnets bemærkninger og konklusion 

Det fremgår af såvel BankInvests vedtægter som af lov om investeringsfor-

eninger og specialforeninger, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010, at 

fusion af afdelinger kan finde sted. Det må lægges til grund, at fusionen mel-

lem BankInvest II Tyske Aktier og BankInvest IV Europæiske Aktier med den 

sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling er vedtaget af med-

lemmerne i afdeling Tyske Aktier med den kvalificerede majoritet, der kræves 

efter foreningens vedtægter. Der foreligger heller ikke noget andet grundlag 

for at antage at gennemførelsen af fusionen har været uberettiget i forhold til 

klageren, ligesom der ikke er grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af størrel-

sen af vederlaget for andelene i den ophørende afdeling. 

Som følge heraf træffes følgende 

a f g ø r e l s e :  

Klagen tages ikke til følge. 


