
 

 

 

 

Kapitalforeningen Jyske Invest  
 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. august 2016 kl. 17.00 i Kapitalforenin-
gen Jyske Invest, c/o Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med føl-
gende dagsorden: 
 
 1. Valg af dirigent. 

 
 2. Forslag fremsat af bestyrelsen: 

Afvikling af to afdelinger 
a. Bestyrelsen foreslår afvikling af afdelingerne Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Ak-

tier og Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Afviklingen finder sted i hen-
hold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. §§ 140 og 141. Når be-
slutning om likvidation er truffet, vil der ikke længere kunne ske emission og indløs-
ning i de to afdelinger. Samtidig vil markedsføring af afdelingerne ophøre. Når prokla-
mafristen udløber, vil investors andele blive indløst på en gang. Som likvidator indstil-
les Managing Director Bjarne Staael. 

b. Vedtægtsændringer: § 6, stk. 1 og § 6, stk. 2 tilføjes ”(i likvidation)” efter afdelingens 
navn. 
”Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor detailinvestorer.” slettes i de to af-
delinger i § 6, stk. 1 og 2, første sætning.  

c. Bestyrelsen bemyndiges til efter Finanstilsynets godkendelse og udløb af proklama at 
lade afdelingerne slette af vedtægterne. 

 3. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til den foreslåede vedtægtsændring, at generalforsamlingen 
bemyndiger bestyrelsen samt foreningens forvalter Jyske Invest Fund Management A/S til at 
foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen, eller som måtte 
blive krævet af Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder i forbindelse med 
vedtægternes godkendelse. 
 

 4. Eventuelt. 
 
Dagsorden samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt til gennemsyn på 
foreningens kontor, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg fra og med den 2. august 2016. 
 
Adgangskort kan senest den 17. august 2016 rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Mana-
gement A/S på telefon 89 89 25 00. 
 
Silkeborg, den 2. august 2016 
Bestyrelsen 
  



 

 

 

 

Oversigt vedtægtsændringer  
   - som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2016. 
 

Kapitalforeningen Jyske Invest 
Nugældende formuleringer    Foreslåede formuleringer 

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

 Kun relevante stykker i en § er med. 
Afdelinger 
 
§ 6. 
Stk. 1. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 ------  
 

Afdelinger 
 
§ 6. 
Stk. 1. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier 

(i likvidation) 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
------  
 

Stk. 2. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obli-
gationer 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
------ 
 

Stk. 2. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obli-

gationer (i likvidation) 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
------ 
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