Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Gudme Raaschou Vision A/S
Bestyrelsen indkalder herved selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling, fredag den
14. oktober 2005, kl. 11.00, på adressen Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.
Dagordenen er følgende:
1. Bestyrelsens forslag om justering af selskabets investeringsrammer.
2. Eventuelt.
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Kontaktperson:
David Huang

ad 1. Bestyrelsen foreslår en justering af investeringsrammerne som følger:
•
den maksimale aktieandel justeres fra 15% til 35%
•
den maksimale anvendelse af fremmedkapital justeres fra 3 til 4 gange egenkapitalen.
Baggrunden for de foreslåede justeringer af investeringsrammerne
På baggrund af den løbende vurdering af investeringsmulighederne og udviklingen på de finansielle
markeder har bestyrelsen efter samråd med investeringsrådgiveren truffet beslutning om at anbefale
en justering af selskabets investeringsrammer. Dette sker for at skabe de bedst mulige
forudsætninger for at opfylde målsætningen om et årligt afkast før skat på 10%.
Bestyrelsen og investeringsrådgiveren vurderer, at det er muligt at fastholde afkastmålsætningen,
såfremt investeringsrammerne justeres som foreslået af bestyrelsen, jf. ovenfor. Den samlede
investeringsrisiko vil blive tilsvarende øget på grund af muligheden for en højere aktieandel og øget
fremmedkapital.
Det skal understreges,
(1) at de grundliggende investeringsmæssige karakteristika ved en investering i Gudme
Raaschou Vision fastholdes – også med de foreslåede justeringer. Selskabet investerer
fortsat størsteparten af formuen i obligationer, hvilket stabiliserer formueudviklingen, mens
aktieandelen fortsat supplerer med et højere afkastpotentiale,
(2) at forslaget om justering af investeringsrammerne skal ses som en offensiv strategi med
henblik på at kunne indfri forventningerne i de kommende år. Således fastholdes
resultatforventningerne til 2005 – også med de nuværende investeringsrammer.
Forslaget om justering af selskabets investeringsrammer i henhold til investeringsaftalen med Gudme
Raaschou Fondsmæglerselskab A/S kræver i medfør af vedtægternes § 10.3, at forslaget vedtages af
generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed.
Nærværende dagsorden og forslag for den ekstraordinære generalforsamling ligger til gennemsyn for
aktionærerne på Gudme Raaschou Visions kontor. Den kan ligeledes downloades på www.grvision.dk
eller rekvireres ved henvendelse til selskabet.
Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til selskabet
med oplysning om VP-referencenummer eller mod forevisning af anden dokumentation for
aktiebesiddelsen i overensstemmelse med vedtægternes afsnit 8. Bestilling af adgangskort skal være
selskabet i hænde senest mandag den 10. oktober 2005 kl. 16.00.
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