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Informasjon om andelseiermøte 
 
DNB Asset Management AS ønsker å introdusere andelsklasser i en rekke verdipapirfond, inkludert fond 
hvor du står oppført som andelseier. Andelsklasser vil si en inndeling av fondets andelseiere etter f.eks. 
størrelse på sum innskudd. 
 
Fondene hvor vi foreslår innføring av andelsklasser er DNB Europa, DNB Finans, DNB Global (IV), DNB 
Global Emerging Markets, DNB Grønt Norden, DNB Health Care, DNB Miljøinvest, DNB Norden (III), DNB 
Norge (IV), DNB Norge Selektiv (III), DNB SMB, DNB Teknologi, DNB Telecom og DNB USA. 
 
Introduksjon av andelsklasser innebærer endringer i fondets vedtekter. Endringene vil ikke påvirke deg som 
andelseier. Andelsklassen som dine andeler vil falle inn under vil være uforandret. 
 
Derimot vil introduksjonen av andelsklasser åpne opp for helt nye prismodeller som vi tror vil oppleves som 
relevant for mange av våre fondskunder, for eksempel andelsklasser hvor deler av prisen varierer med 
avkastningen i fondet.  
 
For at vedtektsendringene i fondene kan tre i kraft, kreves samtykke fra et flertall av andelseierne. Vi kaller 
derfor inn til andelseiermøte hvor du som andelseier inviteres til å stemme over endringsforslagene. 
 
Som andelseier trenger du ikke å foreta deg noe, men vi anbefaler at du benytter deg av din stemmerett. 
Informasjon om forslagene til vedtektsendringer finner du på våre nettsider, www.dnb.no/fondsendringer.  
 
For å stemme over forslagene kan du logge deg inn via www.dnb.no/fondsendringer. Benytt følgende 
brukernavn og passord for å få tilgang til din elektroniske stemmeseddel:  

Brukernavn: [brukernavn]  

Passord:  [passord] 

 
Hver andel i et fond teller likt, og du stemmer for det antall andeler du eide per 31. mars 2017. For ordens 
skyld gjør vi oppmerksom på at som andelseier har du anledning til gebyrfri innløsning av dine andeler. 
 
Dersom du ikke har anledning til å stemme elektronisk, kan du sende en stemmeseddel per post eller delta 
på et møte i våre lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Oslo, 12. mai 2017, kl. 13.00. Vennligst send oss din 
påmelding til dette møtet innen 5. mai. Du har også mulighet til å melde inn saker til behandling på møtet. 
 
De foreslåtte endringene vil etter planen kunne tre i kraft 1. september 2017. 
 
Vennligst kontakt oss på telefon 22 47 40 00 eller per e-post til fond@dnb.no for å få tilsendt supplerende 
informasjon eller påmelding til møtet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
DNB Asset Management AS 
 

 
Torkild Varran 
Administrerende direktør 
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