
Din Jyske Invest-afdeling lukker

Vi skriver til dig, fordi du har investeringsbeviser i Jyske Invest 
Hedge Markedsneutral Obligationer eller Jyske Invest Hedge 
Markedsneutral Aktier. 

Den 2. august 2016 har vi udsendt indkaldelse til en ekstra - 
ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest, som 
afholdes den 24. august. Her forventer vi, at det bliver besluttet 
at lukke de to afdelinger. Derefter suspenderes al handel med 
beviser i begge afdelinger fra og med den 25. august 2016. 

Hvorfor lukker afdelingerne?
Der har i flere år været faldende interesse for de to afdelinger. 
Den lave efterspørgsel betyder, at omkostningerne til admini-
stration af afdelingerne er steget for de tilbageværende inve-
storer. Det er derfor vores vurdering, at det er i investorernes 
interesse at lukke afdelingerne. 

Hvad sker der med dine investeringsbeviser?
Hvis du vælger at beholde dine beviser frem til lukning, bliver 
din andel af afdelingens formue indsat på din sædvanlige afkast-
konto den 30. november 2016.

Hvis du ikke ønsker at beholde dine beviser frem til den 
30. november 2016, skal du sælge dem senest den 24. august.
Afdelingerne lukkes endeligt den 23. december 2016. 
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Hvad med skatten?
Uanset om du sælger dine investeringsbeviser, eller om du får 
din andel udbetalt i forbindelse med lukningen (likvidationsud-
lodning), bliver du beskattet som ved et salg af beviserne. 

Hvis du sælger dine beviser senest den 24. august, bliver salget 
automatisk indberettet til Skat. 

Beholder du dine beviser frem til lukningen, skal du selv ind -
berette beløbet til Skat i forbindelse med din årsopgørelse for 2016. 

Se eventuelt generel information om skat på jyskeinvest.dk/skat

Hvis du har spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til lukningen af afdelingerne, skal du kon-
takte din rådgiver i dit pengeinstitut.

Venlig hilsen
Jyske Invest
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