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VURDERINGSMÆNDENESERKLÆRING OM KREDITORERNESSTILLING VED FUSION

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Til Finanstilsynet/kreditorerne i de fusionerede afdelinger Jyske Invest Japanske Aktier SE-nr.
12259069 og afdeling Jyske Invest Globale Aktier SE-nr. 12258860

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderings-
mænd efter lov om investeringsforeninger m. v. § 122, jf. bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske
UCITS§ 5 stk. 2. Vi har udarbejdet efterfølgende erklæring, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 122,
jf. bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS§ 5 stk. 1. Erklæringen udarbejdes i forbindelse
med fusionen af følgende afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest:

• Jyske Invest Japanske Aktier SE-nr. 12259069 og Jyske Invest Globale Aktier SE-nr. 12258860
(sidstnævnte som fortsættende)

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for, at kreditorerne i afdelingen Jyske Invest Japanske Aktier er til-
strækkeligt sikrede efter fusionen. Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en kon-
klusion om, hvorvidt kreditorerne i den ophørende afdeling må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter
fusionen.

Det udførte arbejde
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklærings-
opgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Ved
vurderingen af om kreditorerne i den ophørende afdeling er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, har vi
med udgangspunkt i årsregnskabet for 2014, delårsrapport pr. 30. juni 2015 og væsentlige efterfølgende
begivenheder vurderet de fusionerede afdelingers finansielle stilling. Vi har endvidere foretaget en gen-
nemgang og analyse af de økonomiske forhold i de fusionerede afdelinger med særlig vægt på afdelin-
gernes soliditet og likviditetsmæssige forhold ud fra en going concern betragtning.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kreditorerne i afdelingen Jyske Invest Japanske Aktier må antages at være
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 122, jf. bekendtgørelse
om fusion og spaltnin e UCITS§ 5 stk. 1.

o o
Statsautoriseret revisor

BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOa Intemationallimited - et UK·baseret selskab med begræn-
set hæftelse - og en del af det internationale BOa netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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VURDERINGSMÆNDENESERKLÆRING OM KREDITORERNESSTILLING VED FUSION

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Til Finanstilsynet/kreditorerne i de fusionerede afdelinger Jyske Invest Indeksobligationer SE-nr.
31040418 og afdeling Jyske Invest Lange Obligationer SE-nr. 12258550

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderings-
mænd efter lov om investeringsforeninger m.v. § 122, jf. bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske
UCITS§ 5 stk. 2. Vi har udarbejdet efterfølgende erklæring, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 122,
jf. bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS§ 5 stk. 1. Erklæringen udarbejdes i forbindelse
med fusionen af følgende afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest:

• Jyske Invest Indeksobligationer SE-nr. 31040418 og Jyske Invest Lange Obligationer SE-nr.
12258550 (sidstnævnte som fortsættende)

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for, at kreditorerne i afdelingen Jyske Invest Indeksobligationer er
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en
konklusion om, hvorvidt kreditorerne i den ophørende afdeling må antages at være tilstrækkeligt sikrede
efter fusionen.

Det udførte arbejde
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklærings-
opgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Ved
vurderingen af om kreditorerne i den ophørende afdeling er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, har vi
med udgangspunkt i årsregnskabet for 2014, delårsrapport pr. 30. juni 2015 og væsentlige efterfølgende
begivenheder vurderet de fusionerede afdelingers finansielle stilling. Vi har endvidere foretaget en gen-
nemgang og analyse af de økonomiske forhold i de fusionerede afdelinger med særlig vægt på afdelin-
gernes soliditet og likviditetsmæssige forhold ud fra en going concern betragtning.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kreditorerne i afdelingen Jyske Invest Indeksobligationer må antages at være
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 122, jf. bekendtgørelse
om fusion og s' CITS § 5 stk. 1.

BOa Statsautoriseret revisfonsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOa International Limited - et UK·baseret selskab med begræn-
set hæftelse· og en del af det internationale BOa netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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VURDERINGSMÆNDENESERKLÆRING OM KREDITORERNESSTILLING VED FUSION

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Til Finanstilsynet/kreditorerne i de fusionerede afdelinger Jyske Invest Latinamerikanske Aktier SE-
nr. 12259158, Jyske Invest Russiske Aktier SE-nr. 12259166, Jyske Invest Tyrkiske Aktier SE-nr.
28827938, Jyske Invest Brasilianske Aktier SE-nr. 31029864 og afdeling Jyske Invest Nye Markeder
SE-nr. 12258925

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderings-
mænd efter lov om investeringsforeninger m. v. § 122, jf. bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske
UCITS§ 5 stk. 2. Vi har udarbejdet efterfølgende erklæring, jf. lov om investeringsforeninger m. v. § 122,
jf. bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS§ 5 stk. 1. Erklæringen udarbejdes i forbindelse
med fusionen af følgende afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest:

• Jyske Invest Latinamerikanske Aktier SE-nr. 12259158, Jyske Invest Russiske Aktier SE-nr.
12259166, Jyske Invest Tyrkiske Aktier SE-nr. 28827938, Jyske Invest Brasilianske Aktier SE-nr.
31029864 og Jyske Invest Nye Markeder SE-nr. 12258925 (sidstnævnte som fortsættende)

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for, at kreditorerne i afdelingerne Jyske Invest Latinamerikanske Ak-
tier, Jyske Invest Russiske Aktier, Jyske Invest Tyrkiske Aktier og Jyske Invest Brasilianske Aktier er til-
strækkeligt sikrede efter fusionen. Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en kon-
klusion om, hvorvidt kreditorerne i de ophørende afdelinger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter
fusionen.

Det udførte arbejde
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklærings-
opgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Ved
vurderingen af om kreditorerne i de ophørende afdelinger er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, har vi
med udgangspunkt i årsregnskaber for 2014, delårsrapporter pr. 30. juni 2015 og væsentlige efterføl-
gende begivenheder vurderet de fusionerede afdelingers finansielle stilling. Vi har endvidere foretaget
en gennemgang og analyse af de økonomiske forhold i de fusionerede afdelinger med særlig vægt på
afdelingernes soliditet og likviditetsmæssige forhold ud fra en going concern betragtning.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kreditorerne i afdelingerne Jyske Invest Latinamerikanske Aktier, Jyske Invest
Russiske Aktier, Jyske Invest Tyrkiske Aktier og Jyske Invest Brasilianske Aktier må antages at være til-
strækkeligt sikrede efter fusionen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 122, jf. bekendtgørelse om
fusion og spaltning af danske UCITS § 5 stk. 1.

c:c:::
Per Klo arg
Statsautoriseret revisor

BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOa Intemational Limited - et UK-baseret selskab med begræn-
set hæftelse - og en del af det internationale BOa netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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