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Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til ordinær generalforsamling i 
Investeringsforeningen Jyske Invest og Kapitalforeningen Jyske Portefølje. Der er i år 377 deltagere, 
der har tilmeldt sig. Efter generalforsamlingen byder vi på en let anretning i den store og den lille sal 
her udenfor.  
 
Hvis der er spørgsmål og kommentarer, vil jeg bede jer om at stille dem her fra talerstolen. Af hensyn 
til referatet er det vigtigt, at I præsenterer jer, inden I stiller spørgsmålet.   
  
I henhold til vedtægternes § 15, stk. 1 skal bestyrelsen udpege en dirigent. Vi har igen i år bedt 
advokat Per Buttenschøn fra advokatfirmaet Delacour om at være dirigent.  
 
Jeg vil lige præsentere de tilstedeværende her på scenen. Det er ud over mig selv næstformand i 
bestyrelsen Soli Preuthun og bestyrelsesmedlemmerne Steen Konradsen og Bo Sandemann Rasmussen 
samt direktør Bjarne Staael og Per Buttenschøn, der som nævnt er dirigent.  
 
Jeg overlader hermed ledelsen af generalforsamlingen til Per Buttenschøn.   
 
Bestyrelsens beretning 
 
2016 blev et år der var præget af store udsving på de finansielle markeder. Året som helhed gav dog 
positive afkast i stort set alle afdelinger. Det er vi fra bestyrelsens side meget glade for, specielt set i 
lyset af den meget svage start på året i aktieafdelingerne.  
 
I min gennemgang vil jeg komme ind på følgende: 
 

 De væsentligste overskrifter fra 2016 

 Markedsudviklingen i 2016 og forventninger til 2017  

 Til sidst øvrige begivenheder i Jyske Invest og Kapitalforeningen Jyske Portefølje 
 



 
 Årets resultat blev et overskud på 2,9 mia. kr. i de to foreninger tilsammen. 

 

 Alle obligationsafdelingerne gav flotte afkast i 2016. Bedst var Nye Obligationsmarkeder 
Valuta KL med 10,32%, mens afkastet på 2,30% i Korte Obligationer KL var det laveste. 
 

 De fleste aktieafdelinger havde endnu et godt år med pæne positive afkast. Bedst gik det for 
Nye Aktiemarkeder KL med et afkast på 7,72%, mens Indiske Aktier KL med et afkast på -1,7% 
lå i bunden. 
 

 De blandede afdelinger, der består både af aktier og obligationer havde også et godt år. Alle 
afdelinger gav positive afkast – specielt de afdelinger med flest aktier. Afkastene lå mellem 
3,12% i Pensionspleje – Dæmpet og 6,33% i Pensionspleje – Vækst.    

 

 I Kapitalforeningen Jyske Portefølje var der et positivt afkast 0,51% i FX Alpha. De to øvrige 
afdelinger i foreningen (Hedge Markedsneutral Aktier og Hedge Markedsneutral Obligationer) 
blev afviklet i 4. kvartal 2016.   
 

 Udbyttebetalingerne vil i år blive ca. 850 mio.kr.  
 

 Det samlede salg af nye beviser i de to foreninger blev på godt 800 mio. kr.  
 

 Antal medlemmer i de to foreninger udgjorde ved årets udgang tilsammen 91.000.  

 
 
Markedsudvikling 2016 
 
Væsentlige begivenheder: 



 

  
 
De finansielle markeder blev i 2016 påvirket af en række politiske begivenheder. De væsentligste var 
Brexit, Trump’s overraskende valgsejr ved det amerikanske præsidentvalg samt italienernes nej til 
forfatningsændringer. Alle begivenheder skabte usikkerhed på markedet. Men markederne genvandt 
overraskende hurtigt den positive stemning.  
 

 
 
 



I december 2015 hævede den amerikanske centralbank (FED) renten for første gang i næsten 10 år, og 
i december 2016 var de på banen igen. Selvom den amerikanske økonomi er i fornuftigt tempo og 
inflationen på vej op, er FED dog fortsat tilbageholdende med renteforhøjelser. Presset er dog stigende 
for renteforhøjelser, hvilket ikke er blevet mindsket af Trump’s udmeldinger om en mere ekspansiv 
finanspolitik. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) lempede omvendt pengepolitikken yderligere i 2016. ECB kæmper 
fortsat med at sparke gang i væksten, der halter efter den amerikanske. ECB forlængede i 2016 som 
ventet deres opkøb af obligationer til udgangen af 2017 og begyndte også at opkøbe 
virksomhedsobligationer. 
 
Den modsatrettede pengepolitik i USA og Europa har også haft en vis betydning for valutakursen 
mellem amerikanske dollar og danske kroner. Dollaren styrkede sig med ca. 3,5% overfor danske 
kroner. 
 

 
 
 
Efter store prisfald på olie- og råvarer i 2015 blev udviklingen vendt på hovedet i 2016. Olie- og 
råvarepriserne bundede i første kvartal og steg markant derefter. Olieprisen er således steget med ca. 
50% i 2016. Udviklingen blev forstærket, da OPEC og en række andre olieeksporterende lande 
besluttede at begrænse den daglige olieproduktion i første halvår af 2017. Prisen på de væsentligste 
metaller steg også pænt i 2016. Den samlede stigning blev på godt 20%. 
 
De stigende priser gavner lande, som har olie- og råvareindtægter. Det gælder bl.a. Sydafrika, 
Indonesien, Mexico og Chile.  
 
 



De finansielle markeder: 
 

 
 
Efter en hård start på året kom aktiemarkederne stærkt igen, og året sluttede på mange markeder i det 
absolut højeste niveau. Som det ses på planchen var der kursstigninger på både de etablerede 
aktiemarkeder og på de nye aktiemarkeder. Afkastene i en række aktieafdelinger blev positivt påvirket 
af en styrkelse af den amerikanske dollar overfor danske kroner.  
 

 
 



Obligationsafdelingerne nød i 1. halvår godt af faldende europæiske og danske renter. Den Europæiske 
Centralbank fortsatte med at købe obligationer op i markedet, hvilket fik renterne til at falde. Sidst på 
året steg renterne – en tendens, der blev forstærket efter det overraskende resultat af det amerikanske 
præsidentvalg. 
 

 
 
 
Udviklingen på de nye obligationsmarkeder var også positiv gennem året. Også her sluttede året dog 
med rentestigninger og stigende usikkerhed. Obligationerne fra de nye markeder oplevede en stærk 
udvikling drevet af øget efterspørgsel som følge af stigende olie- og råvarepriser.  
 
Udviklingen på markedet for virksomhedsobligationer var også positivt påvirket af den øgede 
risikovillighed hos mange investorer. 
 



 
 
Vi forventer en global vækst i 2017 i niveauet 3-3,5%. Væksten i 2016 blev på ca. 3%, og den lidt højere 
vækst i 2017 kan især henføres til de nye markeder. Det er især Rusland, Brasilien og Argentina, der er 
på vej ud af en recession. 
 
Det overraskende valg af Donald Trump som amerikansk præsident er en vigtig usikkerhedsfaktor for 
2017. Det er endnu for tidligt at sige, hvor meget præsidenten vil og kan gennemføre af sin 
økonomiske politik. Der er mulighed for en mere aktiv finanspolitik via skattelettelser, 
infrastrukturinvesteringer og øgede militærudgifter, hvilket kan øge væksten. Omvendt kan 
protektionisme i den globale handel og en mindre lempelig amerikansk centralbank påvirke væksten 
negativt. 
 
I Europa forventer vi, at de renten forbliver lav, og at ECB’s køb af obligationer fortsætter gennem hele 
2017. Til gengæld er der ikke udsigt til væsentlige tiltag fra politikerne på det finanspolitiske område. 
2017 bliver et stort valgår i Europa med valg i bl.a. Tyskland og Frankrig. Det er meget usikkert om 
protestresultaterne (Brexit og Trump) også vil give medvind til EU-skeptiske partier ved de forestående 
valg. Sker dette kan det give nye spekulationer om landenes fortsatte medlemskab af EU og/eller 
euroen. 
 
Vækstudsigterne for de nye markeder ser bedre ud, men også her skaber valget af Trump usikkerhed. 
Told- og handelshindringer kan ramme lande som Kina og Mexico, hvor eksporten fortsat er en vigtig 
vækstkomponent. De to store lande Brasilien og Rusland er begge på vej ud af recession, og samtidig 
har vi set en stabilisering af væksten i Kina. 
 
Samlet forventes renterne således også at være lave i 2017, hvilket vil medføre, at afkastene på 
traditionelle obligationer bliver beskedne i 2017. På grund af det fortsat lave renteniveau er der en 
risiko for, at afkastene bliver negative. 
 



Vi forventer et moderat positivt afkast på obligationer fra de nye markeder. Nøglen til positive afkast 
ligger hos den nye amerikanske politik, kineserne, og om globale investorer igen ser aktivklassen som 
attraktiv. 
 

Vi forventer et positivt afkast fra verdens aktiemarkeder i 2017, men dog med store kursudsving 
undervejs. Både national og international politik såvel som valg er på dagsordenen, og det kan påvirke 
udsigterne for investorerne. Det samme gælder vækst- og inflationsudsigterne, og her har verdens 
førende centralbanker en vigtig rolle. 
 
Vi forventer positive afkast i 2017 for vores blandede afdelinger med både aktier og obligationer. Vores 
vurdering er, at aktier vil give et højere afkast end obligationer. Det skyldes naturligvis det meget lave 
renteniveau, og risikoen for svagt stigende renter i løbet af 2017, hvilket er ensbetydende med, at det 
forventede afkast herfra er begrænset.  
 

 
Jeg vender mig nu til de øvrige begivenheder som har haft betydning for Investeringsforeningen Jyske 
Invest. Jeg vil komme ind på disse emner: 
 

1. Fusioner gennemført i april måned 
2. Afskaffelse af tegningsprovision m.v. 
3. Skattetvist i Indien 
4. Overførsel af fire afdelinger til ny forening 
5. Etablering af ny afdeling – Virksomhedsobligationer Special KL 
6. Mulighed for udbytteudbetaling før generalforsamlingen 

 



 
1. Fusioner gennemført i april måned 

 
I april måned blev afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer, Jyske Invest Japanske Aktier, Jyske 
Invest Latinamerikanske Aktier, Jyske Invest Russiske Aktier, Jyske Invest Tyrkiske Aktier og Jyske 
Invest Brasilianske Aktier fusioneret med andre afdelinger.  
 
Efterspørgslen på beviser i disse afdelinger har længe været dalende. Den lave efterspørgsel betyder, 
at omkostningerne til administration af afdelingerne ville blive meget høje.  
 
Fusionerne blev gennemført i april måned som skattefrie fusioner. 
 
 

2. Afskaffelse af tegningsprovision  
Som jeg informerede om i forbindelse med aflæggelse af beretningen på sidste års generalforsamling, 
var vi i gang med at forhandle en ny omkostningsstruktur. Det betød, at tegningsprovisionen i 
samtlige afdelinger blev afskaffet med virkning fra den 2. maj 2016. Tegningsprovisionen havde hidtil 
udgjort op til 1,25%. 
 
Det er fortsat foreningens målsætning, at investorernes omkostninger skal ligge i den bedste halvdel i 
forhold til sammenlignelige investeringsforeningsafdelinger.  
 

3. Skattetvist i Indien 
Som omtalt i halvårsrapporten for 2016 og i årsrapporten for 2016 er Jyske Invest involveret i en 
række skattetvister. En af disse tvister omhandler krav fra de indiske skattemyndigheder om, at 
afdeling Jyske Invest Indiske Aktier skulle beskattes af aktieavancer på indiske aktier i skatteåret 
2006/2007. Dette er i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien, 
hvilket de danske skattemyndigheder har bekræftet. 



 
Efter de indiske skattemyndigheder fik medhold ved den indiske instans CIT(A), har afdeling Indiske 
Aktier appelleret kravet og fået medhold ved The Income Tax Appellate Tribunal i Mumbai i, at de 
indiske skattemyndigheder ikke har noget krav mod afdelingen. 
 
På nuværende tidspunkt er skattesagens videre forløb fortsat uafklaret. På baggrund af rådgivning fra 
foreningens skatterådgiver vurderes der ikke at være behov for hensættelse af beløb til procesrisiko. 
 

  
 

4. Overførsel af fire afdelinger til ny forening 
 
 På en ekstraordinær generalforsamling i 2016 blev besluttet at overflytte fire afdelinger fra foreningen 
til Investeringsforeningen Jyske Portefølje, som er under etablering. De fire afdelinger er Pensionspleje 
- Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst. 
 
Investorerne i de fire afdelinger bliver herefter medlemmer i Investeringsforeningen Jyske Portefølje i 
stedet for Investeringsforeningen Jyske Invest.  
 
Afdelingerne vil blive afnoteret fra fondsbørsen i forbindelse med overflytningen, så beviserne ikke 
handles via børsen, men via Jyske Bank A/S. Investeringsforeningen Jyske Portefølje sig til investorer, 
der har depot i Jyske Bank A/S, og institutionelle kunder.  Alle investorerne kan beholde deres beviser i 
de fire afdelinger efter overflytningen.   
 
Overflytningen vil finde sted inden udgangen af april 2017, under forudsætning af Finanstilsynets 
godkendelse. 
 

5. Etablering af ny afdeling – Virksomhedsobligationer Special KL 



Der blev ultimo november måned udbudt en ny afdeling med navnet Virksomhedsobligationer – 
Special. 
 
Afdelingen vil have samme investeringspolitik som afdeling Jyske Invest Virksomhedsobligationer, 
men en række selskaber frasorteres på baggrund af etiske kriterier. Det drejer sig bl.a. om selskaber 
med aktiviteter inden for våben, alkohol, tobak og olie. Målgruppen er altså investorer, der ønsker en 
investering, der tager særlige hensyn til etiske kriterier.   
 
Afdelingens formue udgjorde ved årets udgang 267 mio. kr. 
 
 
 

6. Mulighed for udbytteudbetaling forud for generalforsamlingens afholdelse 
Bestyrelsen indstillede på en ekstraordinær generalforsamlingen i slutningen af 2016, at der kan 
udbetales udbytte inden den ordinære generalforsamling hvert år. Denne mulighed vil bestyrelsen 
overveje at anvende første gang i 2018. Fordelen for investorerne er, at de kan få udbyttet tidligere end 
hidtil.     
 
(Planche med emner Kapitalforeningen) 
 
Jeg vender mig nu til de øvrige begivenheder som har haft betydning for Investeringsforeningen Jyske 
Portefølje. Jeg vil komme ind på disse emner: 
 

7. Børsnotering af FX Alpha 
8. Afvikling af to afdelinger 
9. Oprettelse af fem nye afdelinger 
10. Navneændring af foreningen 

 
7.  Børsnotering af FX Alpha 

Som følge af ændringer i skattereglerne i 2016, besluttede bestyrelsen i juni måned at ansøge Nasdaq 
Copenhagen om børsnotering af afdeling Jyske Invest FX Alpha. 
 
Afdelingen blev ultimo september måned godkendt til optagelse til handel på Nasdaq Copenhagen.  
 

8. Afvikling af to afdelinger 
I 2016 blev afdelingerne Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Aktier og Jyske Invest Markedsneutral – 
Obligationer afviklet.  
 
Baggrunden var den, at der igennem flere år, havde været en faldende efterspørgsel efter afdelingernes 
investeringsstrategier. Bestyrelsen vurderede derfor, at det ville være i investorernes interesse at 
lukke afdelingerne. 
 

9.  Oprettelse af fem nye afdelinger 



Bestyrelsen har besluttet at oprette 5 nye afdelinger i foreningen. Der bliver tale om blandede afde-
linger, som investerer i aktier og obligationer. Afdelingerne forventes klar til salg i maj måned 2017. 
Det er alle afdelinger, der vil indgå i nogle nye investeringsrådgivningsløsninger, som Jyske Bank vil 
tilbyder en række af deres kunder.   
 
 

 
Kapitalforeningen Jyske Invest ændrede sidste år navn til Kapitalforeningen Jyske Portefølje. 
Baggrunden for navneændringen er et ønske om at synliggøre, at foreningen fremover primært vil 
indeholde blandede afdelinger med bredt sammensatte porteføljer, herunder de fem nye afdelinger 
som omtalt tidligere. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bestyrelsen ønsker at medlemmerne har adgang til de informationer om Jyske Invest og deres 
investeringer i afdelingerne som de har brug for. Jyske Invest giver medlemmerne adgang til disse 
informationer på flere forskellige måder. For at opfylde den målsætning benytter vi en række 
forskellige kommunikationskanaler.  
 

 Hjemmeside www.jyskeinvest.dk 

 Jyske Invest tv  

 Mailservice  

 Jyske Invest Nyhedsbreve   

 Generalforsamlingen 

 Adgang til at handle Jyske Invest beviser via vores distributørers netbankløsninger 
 
Som det ses, er der primært tale om digitale løsninger men også fysiske løsninger i form af 
Nyhedsbreve og adgang til den årlige generalforsamling. 
 
Jeg vil specielt gerne advokere for, at I benytter jer af mailservice. Det sikrer, at I vil modtage 
information om vigtige begivenheder som f.eks. kommende fusioner direkte via e-mail. Vi har ikke 
automatisk medlemmerne e-mail adresser, så ifald I ønsker at modtage information er det nødvendigt 
I selv melder jer til.    
 
 
Tak (efter alt er slut) 
Mht. spisning er det sådan, at der i den store sal hovedsageligt er ståpladser (dog også 60 
siddepladser), og i den lille sal er der 190 siddepladser. Jeg håber, at I vil tage hensyn til, at den lille sal 
primært er til dem, der har behov for at kunne sidde ned under spisningen. 
 
Jeg vil slutte med at takke alle fremmødte medlemmer og mine kolleger i bestyrelsen samt 
medarbejderne i Jyske Invest. De har som altid ydet en stor og ihærdig indsats. 

http://www.jyskeinvest.dk/

