Ønsker du automatisk geninvestering af dit udbytte?
Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Lån & Spar Bank kan nu tilbyde automatisk geninvestering af udbyttet af
dine investeringsbeviser.
Hvert år udlodder de enkelte afdelinger et udbytte, som er beregnet efter faste regler i skattelovgivningen, og mange investorer ønsker ikke dette udbytte udbetalt, men i stedet geninvesteret i nye beviser. Det er det, vi kan tilbyde
nu til væsentlig lavere omkostninger end sædvanligt for handler med investeringsbeviser.
I oversigten nedenfor kan du se, hvor stort udbytte, der udloddes i år, og den handelsomkostning du kan handle
geninvesteringen til.
Ønsker du automatisk geninvestering, skal du udfylde blanketten (side 2) og aflevere den til din depotførende afdeling i Lån & Spar Bank. Har du depot i en anden bank, skal du henvende dig dér. I blanketten fremgår vilkårene for,
hvordan automatisk geninvestering fungerer.
Af praktiske årsager skal du aflevere blanketten til banken senest 5 bankdage før generalforsamlingen, dvs. torsdag
den 30. marts 2017.

Afdeling

Danmark
Nordamerika
Obligationer
Korte Obligationer
MixObligationer

Foreslåede udbytter for 2016
Kr. pr. andel
45,10
14,90
1,00
1,60
1,00

Tillæg til indre værdi
Pct.
0,26 %
0,45 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %

(Afdelingerne Europa og Verden udbetaler ikke udbytte i år.)

Blanketten fremgår af side 2.

BADSTUESTRÆDE 20, 1209 KØBENHAVN K ● CVR-NR. 66 35 50 12 ● TLF. 3814 6600 ● FAX. 3814 6609

Udbytteandele – Automatisk Geninvestering
Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
I stedet for kontant udbetaling kan du vælge at modtage flere andele i den afdeling, der betaler udbyttet. Derved
får du automatisk geninvesteret udbyttet hvert år efter den ordinære generalforsamling.
Geninvesteringen foretages umiddelbart efter foreningens generalforsamling – samtidig med ordinær udbyttebetaling.
Aftalen gælder de markerede fondskoder i skemaet nedenfor og er gældende indtil den skriftligt tilbagekaldes.
Vær opmærksom på, at aftalen ikke automatisk slettes, selvom du sælger alle dine aktier i den pågældende
fondskode. Hvis du senere igen køber i den samme fondskode, gælder nærværende geninvesteringsaftale stadig.

Jeg ønsker fremover at modtage udbytteandele i:
Aftalen
omfatter Fondskode
(sæt X)

Afdeling

DK0010136886

Danmark

DK0010246206

Europa

DK0016201502

Nordamerika

DK0010084474

Verden

DK0015686554

Obligationer

DK0016113723

Korte Obligationer

DK0060461341

MixObligationer

%
(standard
100%)

Kontoførende institut (5 cifre)
og VP-depotnr. (15 cifre)

Navn:__________________________________________
CPR-nr.:________________________________________
Adresse:________________________________________
Postnr.:________________________________________
By:____________________________________________
Dato og underskrift:______________________________
(Blanketten skal afleveres i din lokale bank.)

Modtaget af:____________________________________
Blanketten skal fremsendes til bankens depotafdeling, senest 5 dage inden den ordinære generalforsamling.

