INVITASJON TIL ANDELSEIERMØTE I VIBRAND ABSOLUTT, VIBRAND NORDEN og VIBRAND KREDITT

Andelseierne i Vibrand Absolutt, Vibrand Norden og Vibrand Kreditt innkalles herved til
andelseiermøte den 14. mai 2020 kl. 10.00 i Vibrand Kapitalforvaltning AS' lokaler i Holtet 45, 1368
Stabekk.
Innkallingen er sendt samtlige andelseiere til epost eller postadresse. Vi anmoder andelseiere som vil
delta på valgmøtet om å gi beskjed via epost post@vibrandkapital.no eller brev til Vibrand
Kapitalforvaltning AS' postadresse Holtet 45, 1368 Stabekk innen 11. mai 2020.
Andelseiere som ønsker å avgi fullmakt til representasjon på møtet kan benytte utkastet til fullmakt
vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan eventuelt gis til daglig leder i Vibrand Kapitalforvalting AS,
Carsten Winger eller annen navngitt fullmektig.
Til behandling foreligger:

Sak 1.

Valg av møteleder og to andelseiere til å medundertegne protokollen.

Sak 2.

Gjennomgang av årsrapportene for verdipapirfondene 2019
ved daglig leder Carsten Winger.

Sak 3.

Valg av andelseiervalgte representanter til styret i Vibrand Kapitalforvaltning
Følgende representanter foreslås gjenvalgt:
Lars Stemland Eide som styremedlem
Idar Marius Ulstein som vara til styret
Peder Engeset som vara til styret
Anders Eckbo foreslås valgt som nytt styremedlem. Rolf Bruknapp ønsker å tre ut av styret.

Sak 4.

Godkjennelse av vedtektsendring for Vibrand Kreditt
Bakgrunn for vedtektsendringen
Vibrand ønsker å utvide investeringsuniverset for Vibrand Kreditt til å gjelde rentebærende finansielle
instrumenter som er notert på børser eller andre regulerte markeder innenfor EØS området. Per dags
dato har fondet bare mulighet til å investere i rentebærende instrumenter som er notert i det norske
markedet. Vibrand mener at man kan få bedre betingelser på flere obligasjoner utenfor Norge på grunn
av størrelsen på obligasjonsmarkedet, og at man oppnår diversifiseringfordeler ved å ha muligheten til
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å investere innenfor et større geografisk område, flere sektorer og i andre valutaer. Dette medfører også
eksponering mot valutarisiko og geografisk risiko. Vibrand ønsker med dette grepet å beholde samme
avkastning for andelseierne, men at den overordnede risikoen for fondet reduseres. Vibrand mener
dette er i andelseiernes interesse. Vibrand ønsker også å senke tillatt tegningshonorar fra 2,00 % til
1,00 % som er til fordel for andelseierne.
Praktiske opplysninger
Vibrand Kreditt praktiserer gebyrfri innløsning for alle innløsninger og dermed er andelseiernes rett
til gebyrfri innløsning oppfylt. Forslag til nye vedtekter vil ligge på www.vibrandkapital.no under
fondet Vibrand Kreditt. Andelseiere som ønsker de nye vedtektene tilsendt per post kan ta kontakt med
Vibrand Kapitalforvaltning for å få disse tilsendt. Vibrand vil oversende endring av vedtektene, hvis
andelseierne stemmer for forslaget, til Finanstilsynet og gjennomføre endringen når den er godkjent av
dem. Offentliggjøring av de nye vedtektene vil skje før de trer i kraft og vil offentliggjøres på selskapets
hjemmeside.

Årsrapportene for 2019 foreligger på www.vibrandkapital.no. På andelseiermøte justeres stemmeretten
slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det er antall registrerte andeler den 12. mai
som er gjeldende.
Stabekk, 28.04.2020

Vibrand Kapitalforvaltning AS
v/Adm. Dir. Carsten Winger
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FULLMAKT

Undertegnede gir herved :
Daglig Leder Carsten Winger
………………………………………………………………………………..,
fullmakt til å møte og stemme for mine andeler i :

……….. andeler i Vibrand Absolutt
……….. andeler i Vibrand Norden
……….. andeler i Vibrand Kreditt

på fondets valgmøte den 14. mai 2020 i alle saker.

Sted: ………………..

Dato: …………

(sign)
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