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Navn og hjemsted

§ 1
Stk. 1. Foreningens navn er Forenet Kredit f.m.b.a. 

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.

Formål

§ 2
Stk. 1. Foreningens formål er at være aktionær i Nykredit- 
koncernen og derigennem udøve realkreditvirksomhed og anden 
finansiel virksomhed til gavn for kunderne på et finansielt bære-
dygtigt grundlag. 

Stk. 2. Foreningen kan endvidere foretage investeringer som led 
i almindelig formueforvaltning.

Medlemmer

§ 3
Stk. 1. Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende 
låntagere med lån optaget i Nykredit Realkredit A/S. 

Stk. 2. Medlemmer af foreningen er endvidere de til enhver tid 
værende enkeltpersoner eller virksomheder, som har et samlet 
engagement med Nykredit Bank A/S i form af indlån og/el-
ler udlån på mindst 50.000 kr. Enkeltengagementer, hvor flere 
kunder er debitorer eller kreditorer, indgår for den enkelte kunde 
i summen af engagementer, der kan berettige til medlemskab, 
med et beløb svarende til engagementets størrelse divideret 
med antallet af engagerede kunder.

Stk.3. Medlemmer af foreningen er endvidere de til enhver tid 
værende låntagere med realkreditlån optaget i Totalkredit A/S, 
som har meldt sig ind i foreningen. 

Stk. 4. Medlemmer af foreningen er endvidere de til enhver tid 
værende låntagere med prioritetslån, der er overdraget til Total-
kredit A/S eller Nykredit Realkredit A/S, som har meldt sig ind i 
foreningen. 

Stk. 5.  almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende 
afdelinger anses boligorganisationen som medlem af foreningen, 
såfremt en eller flere af boligorganisationens selvstændigt  
hæftende afdelinger opfylder betingelserne for medlemskab,  
jf. stk. 1-4. Den enkelte afdeling anses ikke for at være medlem.

Stk. 6. For fysiske personer er medlemskab betinget af, at  
vedkommende er fyldt 18 år.

Stk. 7.  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser 
og har ikke ved udtræden krav på nogen andel af foreningens 
formue.

Stk. 8. Medlemmerne udøver deres medlemsrettigheder  
gennem valg af medlemmer til et repræsentantskab.

Stk. 9.  Vedtægternes og valgregulativets krav til medlemmer-
nes valgbarhed til repræsentantskabet anses for opfyldt for  
fysiske personer, der enten selv er medlemmer af foreningen 
eller indgår i bestyrelse eller direktion for en virksomhed, en 
forening eller en institution, der er medlem.

Obligationsejere

§ 4
Stk. 1. Obligationsejere er enhver, der ejer realkreditobligatio-
ner, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede 
obligationer eller andre værdipapirer udstedt af Nykredit Real-
kredit A/S, Totalkredit A/S, Nykredit Bank A/S eller af en af de i  
§ 25 nævnte kredit- eller hypotekforeninger m.v. 

Stk. 2. Vedtægternes og valgregulativets krav til obligations-
ejernes valgbarhed til repræsentantskabet anses for opfyldt for 
fysiske personer, der enten selv er obligationsejere eller indgår i 
bestyrelse eller direktion for en virksomhed, en forening eller en 
institution, der er obligationsejer.

Repræsentantskab

§ 5
Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed 
og har til opgave 

 a) at vælge bestyrelsen,

 b) at vælge revisionen,

 c) at godkende ændringer af foreningens vedtægter,  
  herunder beslutning om foreningens opløsning,

 d) at godkende foreningens årsrapport,

 e) at træffe beslutning om ydelse af tilskud til selskaber  
  i Nykredit-koncernen m.v., jf. § 22,

 f ) at træffe afgørelse i alle andre anliggender, som i  
  lovgivningen er henlagt til den øverste myndighed,  
  eller som i vedtægterne er henlagt til repræsentant- 
  skabet, og 

 g) at drøfte forhold af betydning for foreningens virke.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælges af medlemmerne og  
obligationsejerne i overensstemmelse med reglerne i § 9 og  
foreningens valgregulativ. I repræsentantskabet indtræder  
endvidere medlemmer valgt af medarbejderne i Nykredit- 
koncernen i overensstemmelse med § 8, stk. 7.

Bestyrelse og direktion

§ 6
Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af en bestyrelse og en 
direktion. 

Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af  
foreningens anliggender. 

Stk. 3. Direktionen varetager den daglige ledelse af foreningen 
inden for de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har 
givet. Til varetagelse af den daglige drift ansætter direktionen et 
sekretariat.
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§ 7
Stk. 1. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet i overens-
stemmelse med reglerne i §§ 12, 13 og 14.

Stk. 2. Bestyrelsens formand og næstformand er samtidig for-
mand og næstformand for repræsentantskabet.

Stk. 3.  Ethvert spørgsmål om udøvelsen af stemmeretten på 
aktier ejet af foreningen afgøres af bestyrelsen, jf. dog § 18. 

Repræsentantskabets  
sammensætning

§ 8
Stk. 1. Repræsentantskabet består af indtil 104 medlemmer, 
inklusive de medarbejdervalgte medlemmer, jf. stk. 7. 

Stk. 2. 70 medlemmer vælges af og blandt foreningens medlem-
mer fordelt på valggrupperne privat og erhverv med 35 medlem-
mer hver.

Stk. 3. Valggruppe privat består af 

 a) medlemmer, der som enkeltperson har et privat- 
  kundeengagement med Nykredit Realkredit A/S,  
  som opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, 

 b) medlemmer, der som enkeltperson har et privat- 
  kundeengagement med Nykredit Bank A/S, som  
  opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, 

 c) medlemmer, der har et privatkundeengagement  
  med Totalkredit A/S, som opfylder betingelserne i  
  § 3, stk. 3, og 

 d) medlemmer, der har et engagement med Nykredit  
  Realkredit A/S eller Totalkredit A/S, der opfylder  
  betingelserne i § 3, stk. 4.

Stk. 4. Valggruppe erhverv består af 

 a) medlemmer, der som enkeltperson eller virksomhed  
  har et erhvervskundeengagement med Nykredit Real- 
  kredit A/S, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, 

 b) medlemmer, der som enkeltperson eller virksomhed  
  har et erhvervskundeengagement med Nykredit Bank  
  A/S, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, og

 c) medlemmer, der har et erhvervskundeengagement  
  med Totalkredit A/S, som opfylder betingelserne i  
  § 3, stk. 3.

Stk. 5. Ved tvivl om et medlems tilhørsforhold til en valggruppe, 
er registreringen i Nykredit-koncernen afgørende.

Stk. 6. 30 medlemmer vælges af og blandt obligationsejerne.

Stk. 7. 4 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i Ny-
kredit-koncernen i overensstemmelse med regler, som fastsæt-
tes af Forenet Kredits bestyrelse i et medarbejdervalgregulativ.

Valg til repræsentantskabet

§ 9
Stk. 1. Valg af medlemmer af repræsentantskabet foretages 
hvert år i henhold til foreningens valgregulativ, således som 
dette er vedtaget af repræsentantskabet. Valgperioden er 4 år. 

Stk. 2. Valgbare er fysiske personer, der enten er medlemmer af 
foreningen eller obligationsejere, og som ikke er fyldt 70 år inden 
1. januar i valgåret. Valgbarhedsbetingelserne skal være opfyldt 
fra og med den sidste bankdag i året forud for valgåret, og indtil 
valget er afholdt. For de valgte kandidater skal valgbarhedsbe-
tingelserne også være opfyldt i hele valgperioden.

Stk. 3. Et medlem af foreningen har valgret i det valgområde 
og i de valggrupper, medlemmet tilhører. Valgret er betinget af, 
at det engagement, der danner grundlag for medlemskab, er 
etableret senest den sidste bankdag i året forud for valgåret.

Stk. 4. En obligationsejer, der er fyldt 18 år og ejer obligationer 
eller andre værdipapirer omfattet af § 4 med en samlet pålyden-
de værdi på mindst 50.000 kr., har valgret. Valgret er betinget 
af, at de pågældende værdipapirer var i obligationsejerens 
besiddelse senest den sidste bankdag i året forud for valgåret. 

Stk. 5. De nærmere regler for gennemførelse af valg, herunder 
valgturnus, valggrupper, valgområder, valgret og valgbarhed 
fastsættes i valgregulativet.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse for valg af medarbejder-
repræsentanter til repræsentantskabet, idet disse vælges i 
overensstemmelse med § 8, stk. 7.
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Krav til medlemskab  
af repræsentantskabet

§ 10
Stk. 1. Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke  
forenes med hverv eller ansættelsesforhold i andre realkredit- 
institutter end Nykredit Realkredit A/S eller Totalkredit A/S eller i 
andre realkreditinstitutters koncernforbundne selskaber, ligesom 
hvervet – bortset fra de medarbejdervalgte repræsentantskabs-
medlemmer – ikke kan forenes med ansættelsesforhold i et 
selskab i Nykredit-koncernen. 

Stk. 2. Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke vareta-
ges af personer, som er umyndige eller uden rådighed over deres 
bo, eller hvis vandel i almindeligt omdømme gør dem uegnede 
eller uværdige til at beklæde hvervet.

Stk. 3. Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan endvidere 
ikke varetages af personer, som enten selv eller gennem selska-
ber, som personen ejer, hvori personen udøver bestemmende 
indflydelse, eller hvori personen deltager i den daglige ledelse, 
har påført selskaber i Nykredit-koncernen et økonomisk tab, el-
ler væsentligt forhøjet risiko for tab.

Stk. 4.  Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan derud-
over ikke varetages af personer, som efter repræsentantskabets 
vurdering, ved grov eller gentagende tilsidesættelse af dennes 
pligter som repræsentantskabsmedlem har tilsidesat hensynet 
til foreningen eller Nykredit-koncernen.

Stk. 5. Hvis et repræsentantskabsmedlem ikke opfylder betin-
gelserne i stk. 1-4 eller ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne i 
det i henhold til § 9 vedtagne valgregulativ, skal den pågældende 
straks udtræde af repræsentantskabet og meddele dette til 
repræsentantskabets formand, jf. dog stk. 6. 

Stk. 6. Såfremt et siddende repræsentantskabsmedlem mid-
lertidigt ophører med at være valgbar, jf. det i henhold til § 9 
vedtagne valgregulativ, kan det pågældende repræsentantskabs-
medlem forblive medlem af repræsentantskabet under forud-
sætning af, at repræsentantskabsmedlemmet a) hurtigst muligt 
skriftligt orienterer repræsentantskabets formand herom, og b) 
senest tre måneder efter tab af valgbarhed reetablerer grundla-
get for valgbarhed. I perioden indtil grundlaget for valgbarhed er 
reetableret, er det pågældende repræsentantskabsmedlem ikke 
berettiget til at deltage i repræsentantskabets møder. Såfremt 
betingelserne for valgbarhed ikke er reetableret inden for den 
angivne tidsfrist, skal medlemmet straks udtræde af repræsen-
tantskabet.

Stk. 7. Stk. 5-6 finder ikke anvendelse for medarbejdervalgte 
repræsentantskabsmedlemmer. Hvis et medarbejdervalgt 
repræsentantskabsmedlem ikke opfylder betingelserne i stk. 1-4 
eller ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne i det i henhold til  
§ 8, stk. 7, vedtagne medarbejdervalgregulativ, skal den pågæl-
dende straks udtræde af repræsentantskabet. 

Stk. 8. Hvert repræsentantskabsmedlem skal over for besty-
relsen årligt erklære, at repræsentantskabsmedlemmet fortsat 
opfylder betingelserne for medlemskab af repræsentantskabet. 
Bestyrelsen kan i relevant omfang til enhver tid indhente oplys-
ninger og kræve dokumentation for opfyldelse af betingelserne 
for medlemskab af repræsentantskabet. 

Stk. 9. Repræsentantskabet afgør, efter indstilling fra bestyrel-
sen, om betingelserne for medlemskab af repræsentantskabet er 
opfyldt.

Repræsentantskabets møder

§ 11
Stk. 1. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden. Der 
afholdes to ordinære møder om året. Ekstraordinære møder 
afholdes, når det forlanges af mindst en tiendedel af repræsen-
tantskabets medlemmer, af tre af bestyrelsens medlemmer eller 
et direktionsmedlem.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse og direktion deltager i repræsen-
tantskabets møder. Herudover kan repræsentanter fra forenin-
gens sekretariat og fra Nykredit-koncernen efter bestyrelsens 
beslutning deltage i repræsentantskabets møder.

Stk. 3. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af bestyrelsen 
udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende 
sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når et flertal 
af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, herunder ved 
fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med-
mindre andet udtrykkeligt følger af vedtægterne eller valgregula-
tivet.

Stk. 5. På det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten 
forelægges til godkendelse, er det siddende repræsentantskab 
stemmeberettiget med hensyn til bestyrelsens beretning og 
godkendelse af årsrapport, mens de fortsættende og nyvalgte 
repræsentantskabsmedlemmer er stemmeberettigede med 
hensyn til øvrige emner, herunder valg af bestyrelse og revision. 

Stk. 6. Emner til behandling på et møde kan skriftlig forelæg-
ges repræsentantskabet af medlemmer af repræsentantskabet, 
bestyrelsen eller direktionen.

Stk. 7. Der føres en protokol over repræsentantskabets for-
handlinger, som underskrives af dirigenten.

Stk. 8. Repræsentantskabet fastsætter i en forretningsorden 
nærmere regler for sit virke. 

Valg af bestyrelse

§ 12 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges af og 
blandt de medlems- og obligationsejervalgte repræsentant-
skabsmedlemmer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I bestyrelsen skal der vælges mindst ét medlem blandt 
henholdsvis de medlemsvalgte repræsentantskabsmedlemmer 
i valggruppe privat, de medlemsvalgte repræsentantskabs-
medlemmer i valggruppe erhverv og de obligationsejervalgte 
repræsentantskabsmedlemmer. Medlemmer valgt blandt de 
obligationsejervalgte repræsentantskabsmedlemmer må ikke 
udgøre mere end halvdelen af den samlede bestyrelse.
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Direktionens sammensætning

§ 16
Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktion, som 
består af 1-3 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter direktionens 
ansættelsesvilkår og udfærdiger en forretningsorden for direk-
tionen.

Ejerskab til Nykredit A/S

§ 17
Foreningen skal eje majoriteten af aktiekapitalen og besidde 
majoriteten af stemmerettighederne i Nykredit A/S. 

Vedtægtsændringer i Nykredit A/S 

§ 18
Bestyrelsen forelægger medlemmerne af repræsentantskabet 
forslag til væsentlige vedtægtsændringer for Nykredit A/S,  
derunder væsentlige ændringer i aktiekapitalen, forinden  
forslaget vedtages på en generalforsamling i Nykredit A/S.  
Dette gælder dog ikke, hvis forslaget er af hastende karakter,  
og det ikke uden væsentlig ulempe kan afvente forelæggelsen  
for medlemmerne af repræsentantskabet.

Honorar

§ 19
Medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen modtager et 
årligt honorar, som fastsættes af repræsentantskabet.

Tegningsregler

§ 20
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller  
næstformanden for bestyrelsen sammen med et bestyrelses- 
medlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direk-
tør.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 13
Stk. 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted hvert år på 
det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten forelægges til 
godkendelse. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen, 
men kan genvælges.

Stk. 3.  Valgretten tilkommer repræsentantskabsmedlemmer 
valgt af henholdsvis medlemmerne og obligationsejerne.

Stk. 4.  Bestyrelseskandidater skal senest 14 dage før repræ-
sentantskabsmødet, jf. stk. 1 eller § 14, stk. 3, skriftligt have 
anmeldt deres kandidatur til bestyrelsen. Såfremt en eller flere 
bestyrelseskandidater, der har anmeldt deres kandidatur, efter-
følgende trækker sig eller af andre grunde ikke kan vælges på det 
pågældende repræsentantskabsmøde, kan bestyrelsen til enhver 
tid frem til det pågældende ordinære repræsentantskabsmøde 
opstille en eller flere kandidater op til det antal medlemmer af 
bestyrelsen, der skal vælges af repræsentantskabet i henhold til 
§ 12. 

Stk. 5. Nærmere regler om valg af bestyrelse fastsættes i  
forretningsordenen for repræsentantskabet.

§ 14
Stk. 1. Et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen, hvis den 
pågældende – uanset årsag – ophører med at være medlem af 
repræsentantskabet.

Stk. 2. Hvis et medlem fratræder bestyrelsen, vælger repræsen-
tantskabet et nyt medlem for det fratrådte medlems resterende 
valgperiode.

Stk. 3.  Valget finder sted på førstkommende repræsentant-
skabsmøde efter bestyrelsesmedlemmets fratræden. 

§ 15
Stk. 1. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. 
Næstformanden varetager formandens hverv i tilfælde af dennes 
forfald. Valgene gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte det 
er nødvendigt. Der skal indkaldes til bestyrelsesmøde, når et 
bestyrelsesmedlem, en direktør, en ekstern revisor eller den 
interne revisionschef anmoder om det.

Stk. 3. Direktionen deltager i bestyrelsens møder.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af med-
lemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stem-
meflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende.

Stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der 
underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlem-
mer.

Stk. 6.  Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere 
bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
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Stk. 9. Repræsentantskabet kan ikke træffe beslutning om 
ydelse af tilskud, der overstiger indstillingen fra foreningens 
bestyrelse eller i øvrigt ikke er tiltrådt af foreningens bestyrelse.

Stk. 10. Repræsentantskabet kan træffe beslutning om ydelse 
af tilskud på såvel ordinære som ekstraordinære repræsentant-
skabsmøder. Vedtagelse af beslutning om ydelse af tilskud træf-
fes ved simpel stemmeflerhed. 

Stk. 11. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra foreningens 
bestyrelse fastsætte nærmere retningslinjer for ydelse af tilskud. 

 

Vedtægtsændringer, opløsning
§ 23
Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af  
repræsentantskabet.

Stk. 2. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne,  
jf. dog § 24, kræves, at 2/3 af de tilstedeværende repræsentant-
skabsmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde, hvor forslaget ikke 
er fremsat af eller tiltrådt af bestyrelsen, har beslutningen dog 
først gyldighed, når den på et med samme formål med mindst  
4 ugers varsel indkaldt repræsentantskabsmøde tiltrædes på ny 
af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 3. En vedtægtsændring har virkning for alle foreningens 
medlemmer, medmindre andet bestemmes ved vedtægts- 
ændringen.

Stk. 4. Ved beslutning om foreningens omdannelse til eller  
sammenslutning med en fond med samme eller lignende formål 
som foreningens finder proceduren for beslutning om vedtægts-
ændringer tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Træffer repræsentantskabet beslutning om foreningens 
omdannelse til eller sammenslutning med en fond med samme 
eller lignende formål som foreningens, overgår foreningens  
aktiver og passiver til den derved opståede/bestående fond.

Årsrapport og revision

§ 21
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen og direktionen aflægger en årsrapport.

Stk. 3. Årsrapporten revideres af foreningens eksterne revisor. 

Stk.4. Den reviderede årsrapport forelægges repræsentant- 
skabet til godkendelse.

Stk. 5. Revisor vælges af repræsentantskabet for et år ad  
gangen og skal opfylde kravene i lov om finansiel virksomhed.

Tilskud

§ 22
Stk. 1. Foreningen kan løbende yde tilskud til selskaber i  
Nykredit-koncernen til understøttelse af den af Nykredit- 
koncernen udøvede finansielle virksomhed til gavn for kunderne. 

Stk. 2. Foreningen kan anvende følgende midler til ydelse af 
tilskud:

 a) Årets løbende investeringsafkast modtaget på  
  foreningens aktier og øvrige investeringsaktiver.

 b) Foreningens til enhver tid værende frie reserver  
  i øvrigt som opgjort i overensstemmelse med  
  foreningens seneste årsrapport.

Stk. 3.  Foreningen kan i medfør af stk. 2, litra b, maksimalt 
yde tilskud i et regnskabsår op til et beløb der udgør 15 % af de 
frie reserver, som opgjort i overensstemmelse med foreningens 
seneste årsrapport. Foreningen kan dog, uanset denne begræns-
ning, altid anvende de af stk. 2, litra a, omfattede midler fuldt ud 
til ydelse af tilskud.

Stk. 4. Tilskud kan ydes i form af kontant tilskud eller i form af 
tilskud af aktiver. 

Stk. 5. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning 
vælge at yde mindre økonomiske tilskud til Nykredits Fond for  
et år ad gangen, inden for de i stk. 2 og 3 fastsatte grænser.  
Ved mindre økonomiske tilskud forstås tilskud, der ikke over- 
stiger 1 % af det samlede årlige tilskud til Nykredit-koncernen.  
Repræsentantskabet kan dog ekstraordinært godkende en over-
skridelse heraf, hvis særlige omstændigheder foreligger.

Stk. 6. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning 
og med tilslutning fra et flertal af de tilstedeværende repræ-
sentantskabsmedlemmer optage lån til fremskaffelse af den 
tilstrækkelige likviditet til foreningens ydelse af tilskud. 

Stk. 7. Tilskud kan ikke i noget tilfælde overstige, hvad der er 
forsvarligt under hensyn til foreningens økonomiske og likvidi-
tetsmæssige stilling, det foregående års økonomiske resultater, 
foreningens aktuelle kapitalberedskab, de for foreningen til en-
hver tid gældende solvens- og kapitalkrav samt den forventede 
fremtidige udvikling i foreningens resultater. 

Stk. 8. Bortset fra hvad der følger af stk. 5, træffes beslutning 
om ydelse af tilskud af repræsentantskabet efter indstilling fra 
foreningens bestyrelse. Såfremt foreningen i henhold til stk. 6, 
påtænker at optage lån i forbindelse med ydelse af tilskud, skal 
det fremgå af indstillingen fra foreningens bestyrelse. 
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Foreningens tilblivelse

§ 25
Stk. 1. Foreningen Nykredit blev stiftet 1. april 1985 ved en sam-
menslutning af Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kredit-
forening, der er sammenslutninger af de i stk. 2 og 3 nævnte 
kredit- og hypotekforeninger. Pr. 1. januar 1991 blev foreningens 
realkreditvirksomhed udskilt i et selvstændigt aktieselskab, 
Nykredit A/S, i overensstemmelse med realkreditlovens regler 
om omdannelse til aktieselskab, og foreningen ophørte samtidig 
med at være et realkreditinstitut. Nykredit A/S fusionerede  
efterfølgende med Industriens Realkreditfond og ændrede navn 
til Nykredit Realkredit A/S. Foreningen Nykredit skiftede pr.  
16. marts 2017 navn til Forenet Kredit f.m.b.a.

Stk. 2. Forenede Kreditforeninger blev stiftet 1. januar 1971  
ved sammenslutning af:

  Kreditforeningen af Grundejere i Kjøbenhavn og  
  Omegn (Københavns Kreditforening),

  Kreditforeningen af Grundejere i Fyns Stift (Fyens  
  Stifts Kreditforening),

  Creditkassen for Landejendomme i Østifterne  
  (Landcreditkassen),

  Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme  
  på Landet i Østifterne (Østifternes Husmands- 
  kreditforening),

samt pr. 1. januar 1972:

  Byernes Hypotekforening, der blev oprettet 1. april  
  1965 ved sammenslutning af:

  Københavns Hypotekforening og

  Østifternes Hypotekforening.

Stk. 3. Jyllands Kreditforening blev stiftet 1. januar 1971 ved 
sammenslutning af:

  Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere  
  i Nørrejylland (Jydsk Landkreditforening), Viborg og

  Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på  
  Landet i Jylland (Jydsk Husmandskreditforening),  
  Aalborg,

samt pr. 1. januar 1972:

  Jydsk Realkreditforening for almindelig realkredit,  
  der dannedes 1. januar 1971 ved sammen-slutning af:

  Sønderjyllands Kreditforening, Haderslev og

  Den vest- og sønderjydske Kreditforening, Ringkøbing,

samt

  Jydsk Realkreditforening for særlig realkredit, der  
  dannedes 1. januar 1971 ved sammenslutning af:

  Købstadshypotekforeningen, Århus,

  Landhypotekforeningen for Danmark, Århus og

  Aalborg Hypothekforening, Aalborg.

§ 24
Stk. 1. Beslutning om at ændre foreningens formål eller beslut-
ning om foreningens opløsning træffes af repræsentantskabet.

Stk. 2.  Foreningen kan kun ændre formål eller opløses, når 
mindst 3/4 af bestyrelsen eller mindst 50 repræsentantskabs-
medlemmer fremsætter forslag herom. Et sådant forslag skal 
dog for at komme til behandling være foreningen i hænde senest 
12 uger forud for et repræsentantskabsmøde med henblik på 
udsendelse til repræsentantskabets medlemmer senest 8 uger 
forud for mødets afholdelse.

Stk. 3. Til vedtagelse af et forslag om ændring af foreningens 
formål eller foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af 
de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer på to af 
hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med 
mindst 6 og højst 8 ugers mellemrum, stemmer derfor.

Stk. 4. Ved foreningens opløsning anvendes foreningens formue 
efter repræsentantskabets beslutning til indskud i en fond til 
fremme af byggeri og erhverv. Ved foreningens opløsning kan 
egenkapitalen ikke udloddes til foreningens medlemmer.

Stk. 5. Ændringer af stk. 1-5, kan kun ske efter de i stk. 1 og 2, 
anførte regler for beslutning om ændring af foreningens formål 
eller beslutning om foreningens opløsning.
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Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 26
Stk. 1. Valgperioden på 4 år, jf. § 9, stk. 1, kan i forbindelse med 
ændringer af inddelingen i valgområder forlænges. Regler herom 
fastsættes i valgregulativet.

Stk. 2. De medarbejderrepræsentanter, der forud for den 19. 
september 2019 var valgt til foreningens bestyrelse, betragtes i 
den resterende del af valgperioden som valgt til repræsentant-
skabet.

Ikrafttrædelsesregler  
for vedtægtsændringer  
vedtaget 19. september 2019 

§ 27
Ændringerne træder i kraft, når Erhvervsstyrelsens godkendelse 
heraf foreligger, jf. § 19 b, stk. 1, i lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder.

Således vedtaget på  
foreningens repræsentantskabsmøde  

den 19. september 2019. 


