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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsfor-
eningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje  
 
Fælles ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.30 i Jysk Musikteater, Pa-
pirfabrikken 80, 8600 Silkeborg, med følgende dagsorden: 
 

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 
 

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt 
forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlem-
mernes honorar, jf. § 19, stk. 6 i vedtægterne. 
 

3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. 

 
Pkt. 3.a 
Forslag fremsat af investorer. 
 
Der er ingen forslag fremsat af investorer. 
 

Pkt. 3.b 
3.b.1  
Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest. 
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 
Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
1) I § 6, stk. 1 slettes ”Pantebreve med pant i fast ejendom, forsynet med garanti af bank, spare-

kasse eller forsikringsselskab”, da afdelingen ikke investerer i pantebreve. 
2) I § 6, stk. 8 slettes ”Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre markeder og 

i unoterede instrumenter” og ”Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i andele i andre 
foreninger, afdeling eller investeringsinstitutter” da afdelingen ikke udnytter disse investe-
ringsmuligheder.  

3) I § 6, stk. 26 ændres overskriften til ”Investering i depotbeviser og lignende (repræsenterende 
obligationer)” og Credit Linked Notes tilføjes i teksten som investerbart instrument.  

4) I § 8, stk. 2 bliver teksten ”for at indløse investorernes andele, for at udnytte tegningsrettighe-
der, eller til midlertidig finansiering af indgåede handler” erstattet med ”, bortset fra lån med 
investeringsformål”, så teksten rummer de muligheder for optagelse af kortfristede lån, der 
følger af lov om investeringsforeninger mv.  

5) I § 9, stk. 1 og § 17, stk. 5 ændres forkortelsen for danske kroner fra dkr. til DKK. 
6) I § 20, stk. 5 fremhæves det, at både beslutningen om optagelse til handel og ophør af handel 

på et reguleret marked træffes af bestyrelsen.  
 
 

3.b.2  
Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Portefølje 
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 

http://www.jyskeinvest.dk/
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Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
1) I § 6, stk. 19 ændres overskriften til ”Investering i depotbeviser og lignende (repræsenterende 

obligationer)” og Credit Linked Notes tilføjes i teksten som investerbart instrument.  
2) I § 8, stk. 2 bliver teksten ”for at indløse investorernes andele, for at udnytte tegningsrettighe-

der, eller til midlertidig finansiering af indgåede handler” erstattet med ”, bortset fra lån med 
investeringsformål”, så teksten rummer de muligheder for optagelse af kortfristede lån, der 
følger af lov om investeringsforeninger mv. 

3) I § 9, stk. 1 og § 17, stk. 5 ændres forkortelsen for danske kroner fra kr. til DKK. 
4) I § 20, stk. 5 fremhæves det, at både beslutningen om optagelse til handel og ophør af handel 

på et reguleret marked træffes af bestyrelsen.  
 

3.b.3  
Forslag fremsat af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Portefølje 
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 
Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
1) I § 8 stk. 2 får ændret ordlyden til ”Foreningen kan optage lån til brug for drift af foreningen.” 
2) I § 9, stk. 1 og § 17, stk. 3 ændres forkortelsen for danske kroner fra kr. til DKK. 
3) I § 20, stk. 6 ændres bemyndigelse til at træffe beslutning om ophør af handel på et reguleret 

marked fra generalforsamlingen til bestyrelsen. 
 
For alle foreninger fremgår de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer nedenfor i form af ”Oversigt over 
vedtægtsændringer”, der viser vedtægterne før og efter ændringer. 
 

Pkt. 3.c 
Fælles forslag om bemyndigelse til ændringer 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, 
som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag. 
 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og evt. suppleanter for disse). 
På generalforsamlingen afgår 

 Hans Frimor. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 Jane Soli Preuthun. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 Bo Sandemann Rasmussen. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 Steen Ørgaard Konradsen.  
 

Da Steen Ørgaard Konradsen afgår som medlem af bestyrelsen, foreslår bestyrelsen nyvalg af Bjarne 
Staael.  

 
Præsentation af kandidater til bestyrelsen kan ses på hjemmesiden. 

 
5. Valg af revisor (og evt. suppleant for denne). 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab foreslås genvalgt. 
 

6. Eventuelt  
 
Sådan tilmelder du dig 
Du kan tilmelde dig elektronisk via jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, hvor du logger ind med NemID. 
Eller du kan henvende dig i en af Jyske Banks afdelinger. Hvis du tilmelder dig og alligevel ikke kan deltage, 
bedes du melde afbud på telefon 89 89 25 00 eller sende en mail til jyskeinvest@jyskeinvest.dk. 
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Du kan også afgive fuldmagt 
Når du logger ind med NemID via jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, har du mulighed for at afgive fuld-
magt til forslag fremsat til generalforsamlingen til bestyrelsen ved bestyrelsesformand Hans Frimor med 
substitutionsret eller til tredjemand. Fuldmagten kan frit tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Jyske 
Invest Fund Management A/S. 
 
Indkaldelse og dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, præsentation af bestyrelseskan-
didater og årsrapport med revisionspåtegning er tilgængelige på hjemmesiderne jyskeinvest.dk og jyske-
portefolje.dk fra fredag den 22. februar 2019. Adgangskort kan senest torsdag den 14. marts 2019 rekvire-
res via jyskeinvest.dk, jyskeportefolje.dk eller ved henvendelse til Jyske Bank.  
 
Bestyrelsen 
  

http://www.jyskeportefolje.dk/
http://www.jyskeportefolje.dk/
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Oversigt over vedtægtsændringer 
- som fremlagt på ordinær generalforsamling den 21. marts 2019 
 
Investeringsforeningen Jyske Invest 
Nugældende formuleringer                  Foreslåede formuleringer 

  Ændringer i bestemmelserne er vist med fed 
tekst i højre kolonne.  

 Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af 
venstre kolonne, mens teksten er gennemstre-
get i højre side. 

 Kun relevante stykker i en § er med.  
§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger.  
 
”KL” efter en afdelings navn betyder, at afdelingen 
kan opdeles i andelsklasser, jf. § 7. 
 
Stk. 1. Jyske Invest Korte Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
* Fast eller variabelt forrentede danske og 

udenlandske obligationer. 
* Pantebreve med pant i fast ejendom, forsy-

net med garanti af bank, sparekasse eller 
forsikringsselskab. 

* Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
  
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer, konvertible obligationer eller i andele 
i andre foreninger, afdelinger eller investeringsin-
stitutter. 
 

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger.  
 
”KL” efter en afdelings navn betyder, at afdelingen 
kan opdeles i andelsklasser, jf. § 7. 
 
Stk. 1. Jyske Invest Korte Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
* Fast eller variabelt forrentede danske og 

udenlandske obligationer. 
* Pantebreve med pant i fast ejendom, forsy-

net med garanti af bank, sparekasse eller 
forsikringsselskab. 

* Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
  
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer, konvertible obligationer eller i andele 
i andre foreninger, afdelinger eller investeringsin-
stitutter. 
 

§ 6.  
 
Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-
obligationer KL  
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 

§ 6.  
 
Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-
obligationer KL  
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
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Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive 
investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, 
og som har en investmentgrade rating. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko.  
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det 
amerikanske marked for high yield bonds, også 
kaldet OTC-Fixed Income markedet, som er 
reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory 
Authority) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der 
indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til 
Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-
Fixed Income markedet. Der er ikke noget krav til 
disse obligationers rating, til størrelsen af 
udstedelserne eller til likviditeten af disse. 
 
Der investeres maksimalt 10 % af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter.  

Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive 
investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, 
og som har en investmentgrade rating. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko.  
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det 
amerikanske marked for high yield bonds, også 
kaldet OTC-Fixed Income markedet, som er 
reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory 
Authority) samt i Rule 144 A udstedelser, hvortil 
der er knyttet en ombytningsret til papirer, der 
indenfor eet år registreres hos SEC i henhold til 
Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-
Fixed Income markedet. Der er ikke noget krav til 
disse obligationers rating, til størrelsen af 
udstedelserne eller til likviditeten af disse. 
 
Der investeres maksimalt 10 % af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

§ 6 

 

Stk. 26. Investering i depotbeviser og Pass Through No-

tes (repræsenterende obligationer) 

 

Samtlige afdelinger, der må investere i obligationer, må 
investere i depotbeviser som fx GDNs (Global Deposi-
tary Notes) og i Pass-Through Notes. Afdelingerne må 
dog kun investere i depotbeviser og Pass-Through No-
tes, der repræsenterer obligationer, som afdelingerne i 
henhold til investeringspolitikken må foretage investe-
ringer i. 

§ 6 

 

Stk. 26. Investering i depotbeviser og Pass Through No-

tes lignende (repræsenterende obligationer) 

 

Samtlige afdelinger, der må investere i obligationer, må 

investere i depotbeviser som fx GDNs (Global Deposi-

tary Notes) (GDN) og i Pass-Through Notes (PTN) samt 

Credit Linked Notes (CLN). Afdelingerne må dog kun 

investere i depotbeviser og Pass-Through Notes disse, 

hvis der repræsenterer obligationer, som afdelingerne i 

henhold til investeringspolitikken må foretage investe-

ringer i. 
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§ 8. Foreningen må ikke optage lån. 
 
Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan forenin-
gen på vegne af en afdeling dog:  
1) optage kortfristede lån på højst 10% af afdelin-
gens formue for at indløse investorernes andele, 
for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midler-
tidig finansiering af indgåede handler og   
2) optage lån på højst 10% af afdelingens formue 
til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut på-
krævet for udøvelse af dens virksomhed.  
 
 
Stk. 3. De samlede lån må i alt højst udgøre 15% af 
afdelingens formue. 
 

§ 8. Foreningen må ikke optage lån. 
 
Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan forenin-
gen på vegne af en afdeling dog:  
1) optage kortfristede lån på højst 10% af afdelin-
gens formue for at indløse investorernes andele, 
for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midler-
tidig finansiering af indgåede handler, bortset fra 
lån med investeringsformål og   
2) optage lån på højst 10% af afdelingens formue 
til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut på-
krævet for udøvelse af dens virksomhed.  
 
Stk. 3. De samlede lån må i alt højst udgøre 15% af 
afdelingens formue 

§ 9. Andele er registreret i en værdipapircentral og 
udstedes gennem denne med en pålydende værdi 
på dkr. 100,00 eller multipla heraf, medmindre an-
den pålydende værdi er anført for den enkelte afde-
ling i § 6. I afdelinger med andelsklasser kan be-
styrelsen fastsætte en anden pålydende værdi på 
de udstedte andele i forbindelse med etableringen 
af andelsklasser. Mindste tegning/minimumsind-
skud i en afdeling er 100 dkr., medmindre andet er 
anført under de enkelte afdelinger.  
 

§ 9. Andele er registreret i en værdipapircentral og 
udstedes gennem denne med en pålydende værdi 
på dkr. 100,00 DKK eller multipla heraf, medmin-
dre anden pålydende værdi er anført for den en-
kelte afdeling i § 6. I afdelinger med andelsklasser 
kan bestyrelsen fastsætte en anden pålydende 
værdi på de udstedte andele i forbindelse med 
etableringen af andelsklasser. Mindste teg-
ning/minimumsindskud i en afdeling er 100 
dkr.DKK, medmindre andet er anført under de en-
kelte afdelinger.  
 

§ 17 
 
… 
 
Stk. 5. Hver investor har én stemme for hver dkr. 
100 pålydende andele. 
 
… 
 

§ 17 
 
… 
 
Stk. 5. Hver investor har én stemme for hver dkr. 
100 DKK pålydende andele. 
 
… 
 

§ 20 
… 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe be-
slutning om, hvorvidt foreningen skal indgive an-
søgning om optagelse til handel af andele i en eller 
flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret 
marked.  
 
…  

§ 20 
… 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe be-
slutning om, hvorvidt foreningen skal indgive an-
søgning om optagelse til handel af andele i en eller 
flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret 
marked, og hvorvidt eksisterende handel på et 
reguleret marked skal ophøre.  
 
… 

Silkeborg, den 22. marts 2018 
 

Silkeborg, den 221. marts 20189 
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Investeringsforeningen Jyske Portefølje 
Nugældende formuleringer                  Foreslåede formuleringer 

  Ændringer i bestemmelserne er vist med fed 
tekst i højre kolonne.  

 Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af 
venstre kolonne, mens teksten er gennemstre-
get i højre side. 

 Kun relevante stykker i en § er med.  
§ 6 

 

Stk. 26. Investering i depotbeviser og Pass Through 

Notes (repræsenterende obligationer) 

 

Samtlige afdelinger, der må investere i obligatio-
ner, må investere i depotbeviser som fx GDNs (Glo-
bal Depositary Notes) og i Pass-Through Notes. Af-
delingerne må dog kun investere i depotbeviser og 
Pass-Through Notes, der repræsenterer obligatio-
ner, som afdelingerne i henhold til investeringspo-
litikken må foretage investeringer i. 

§ 6 

 

Stk. 26. Investering i depotbeviser og Pass Through 

Notes lignende (repræsenterende obligationer) 

 

Samtlige afdelinger, der må investere i obligatio-

ner, må investere i depotbeviser som fx GDNs (Glo-

bal Depositary Notes) (GDN) og i Pass-Through No-

tes (PTN) samt Credit Linked Notes (CLN). Afde-

lingerne må dog kun investere i depotbeviser og 

Pass-Through Notes disse, hvis der repræsenterer 

obligationer, som afdelingerne i henhold til inve-

steringspolitikken må foretage investeringer i. 

 
§ 8. Foreningen må ikke optage lån. 
 
Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan forenin-
gen på vegne af en afdeling dog:  
1) optage kortfristede lån på højst 10% af afdelin-
gens formue for at indløse investorernes andele, 
for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midler-
tidig finansiering af indgåede handler og   
2) optage lån på højst 10% af afdelingens formue 
til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut på-
krævet for udøvelse af dens virksomhed.  
 
 
Stk. 3. De samlede lån må i alt højst udgøre 15% af 
afdelingens formue. 
 

§ 8. Foreningen må ikke optage lån. 
 
Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan forenin-
gen på vegne af en afdeling dog:  
1) optage kortfristede lån på højst 10% af afdelin-
gens formue for at indløse investorernes andele, 
for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midler-
tidig finansiering af indgåede handler, bortset fra 
lån med investeringsformål og   
2) optage lån på højst 10% af afdelingens formue 
til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut på-
krævet for udøvelse af dens virksomhed.  
 
Stk. 3. De samlede lån må i alt højst udgøre 15% af 
afdelingens formue 

§ 9. Andele er registreret i en værdipapircentral og 
udstedes gennem denne med en pålydende værdi 
på dkr. 100,00 eller multipla heraf, medmindre an-
den pålydende værdi er anført for den enkelte afde-
ling i § 6. I afdelinger med andelsklasser kan be-
styrelsen fastsætte en anden pålydende værdi på 
de udstedte andele i forbindelse med etableringen 

§ 9. Andele er registreret i en værdipapircentral og 
udstedes gennem denne med en pålydende værdi 
på kr. 100,00 DKK eller multipla heraf, medmindre 
anden pålydende værdi er anført for den enkelte af-
deling i § 6. I afdelinger med andelsklasser kan be-
styrelsen fastsætte en anden pålydende værdi på 
de udstedte andele i forbindelse med etableringen 
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af andelsklasser. Mindste tegning/minimumsind-
skud i en afdeling er 100 dkr., medmindre andet er 
anført under de enkelte afdelinger.  
 
 
… 
 

af andelsklasser. Mindste tegning/minimumsind-

skud i en afdeling er 100 kr.DKK, medmindre an-
det er anført under de enkelte afdelinger.  
 
… 
 

§ 17 
 
… 
 
Stk. 5. Hver investor har én stemme for hver dkr. 
100 pålydende andele. 
 
… 
 

§ 17 
 
… 
 
Stk. 5. Hver investor har én stemme for hver dkr. 

100 DKK pålydende andele. 
 
… 
 

§ 20 
… 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe be-
slutning om, hvorvidt foreningen skal indgive an-
søgning om optagelse til handel af andele i en eller 
flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret 
marked.  
 
…  

§ 20 
… 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe be-
slutning om, hvorvidt foreningen skal indgive an-
søgning om optagelse til handel af andele i en eller 
flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret 
marked, og hvorvidt eksisterende handel på et 
reguleret marked skal ophøre.  
 
… 

Silkeborg, den 22. marts 2018 
 

Silkeborg, den 221. marts 20189 
 

 
 
 
 
Kapitalforeningen Jyske Portefølje 
Nugældende formuleringer                  Foreslåede formuleringer 

  Ændringer i bestemmelserne er vist med fed 
tekst i højre kolonne.  

 Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af 
venstre kolonne, mens teksten er gennemstre-
get i højre side. 

 Kun relevante stykker i en § er med. 
§ 8. Foreningen kan optage lån, herunder anvende 
gearing, som led i de enkelte afdelingers investe-
ringsstrategi, som nærmere anført i § 6. 
 
Stk. 2. Foreningen kan optage lån til indløsning af 
andele, til at udnytte tegningsrettigheder, til mid-
lertidig finansiering af indgåede handler eller til 
anden brug for drift af foreningen. 
 

§ 8. Foreningen kan optage lån, herunder anvende 
gearing, som led i de enkelte afdelingers investe-
ringsstrategi, som nærmere anført i § 6. 
 
Stk. 2. Foreningen kan optage lån til indløsning af 
andele, til at udnytte tegningsrettigheder, til mid-
lertidig finansiering af indgåede handler eller til 
anden brug for drift af foreningen. 
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§ 9. Andele er registreret i en værdipapircentral og 
udstedes gennem denne med en pålydende værdi 
på kr. 100,00 DKK eller multipla heraf, medmindre 
anden pålydende værdi er anført for den enkelte 
afdeling i § 6. I afdelinger med andelsklasser kan 
bestyrelsen fastsætte en anden pålydende værdi 
på de udstedte andele i forbindelse med etablerin-
gen af andelsklasser. Mindste tegning/minimums-
indskud i en afdeling er 100 kr.DKK, medmindre 
andet er anført under de enkelte afdelinger. 
 
…  
 

§ 9. Andele er registreret i en værdipapircentral og 
udstedes gennem denne med en pålydende værdi 
på kr. 100,00 DKK eller multipla heraf, medmindre 
anden pålydende værdi er anført for den enkelte af-
deling i § 6. I afdelinger med andelsklasser kan be-
styrelsen fastsætte en anden pålydende værdi på 
de udstedte andele i forbindelse med etableringen 
af andelsklasser. Mindste tegning/minimumsind-
skud i en afdeling er 100 kr.DKK, medmindre an-
det er anført under de enkelte afdelinger. 
 
…  
 

§ 17 
 
… 
 
Stk. 3. Hver investor har én stemme for hver kr. 
100 pålydende andele. 
 
… 
 

§ 17 
 
… 
 
Stk. 3. Hver investor har én stemme for hver kr. 
100 DKK pålydende andele. 
 
… 
 

§ 20 
 
… 
 
Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe be-
slutning om, hvorvidt foreningen skal indgive an-
søgning om optagelse til handel af andele i en eller 
flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret 
marked. Det er alene generalforsamlingen, der kan 
træffe beslutning om at afnotere en afdeling eller 
en andelsklasse fra et reguleret marked. 
 
 
 
… 

§ 20 
 
…  
 
Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe be-
slutning om, hvorvidt foreningen skal indgive an-
søgning om optagelse til handel af andele i en eller 
flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret 

marked og hvorvidt eksisterende handel på et 
reguleret marked skal ophøre. Det er alene ge-
neralforsamlingen, der kan træffe beslutning om 
at afnotere en afdeling eller en andelsklasse fra et 
reguleret marked. 
 
… 
 

Silkeborg, den 10. oktober 2018 
 

Silkeborg, den 210. oktober marts 20189 
 

 
 
 


