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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes fredag den 25. oktober 2019 kl. 14.00 i Jyske Invests lokaler 
Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Forslag fremsat af bestyrelsen 

 
a. Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 

Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
 

i. I §§ 6, stk. 1-2 slettes ”eller i andele i andre foreninger, afdelinger eller investerings-
institutter” fra sidste afsnit, da der er et forbud mod at investerer i disse. 

ii. I §§ 6, stk. 1-2 og 8-9 indsættes ”Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-

eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.” 
iii. I §§ 6, stk. 1-10 og 14 indsættes ”Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 

selskaber mv. hjemmehørende i Danmark.” 
iv. I §§ 6, stk. 3-7, 10, 14, 17-19, 21-22 præciseres det, at afdelingen alene kan inve-

stere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende i Danmark. 

v. I § 6, stk. 5 ændres ordet ”og” til ”eller” i sætningen ”Afdelingen kan højst placere 

10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og investeringsinstitutter, 
hvis disse ikke er hjemmehørende i Danmark.”, så sætningen er enslydende med 
sætningerne i de øvrige afdelinger.  

vi. I §§ 6, stk. 11 indsættes ”Afdelingen kan investere i andele i andre foreninger, afde-

linger eller investeringsinstitutter.” 
vii. I §§ 6, stk. 17-19 og 21-22 tilføjes ”mv.” i sætningen ”Afdelingen må ikke investere i 

aktier eller andele i selskaber hjemmehørende i Danmark” efter selskaber for at præ-
cisere, at selskaber skal fortolkes bredt.  

viii. § 6, stk. 25 slettes og ordlyden indarbejdes i stedet under de relevante afdelinger.  
ix. §§ 6, stk. 26-27 ændres til § 6, stk. 25-26. 

 
De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår nedenfor som ”Oversigt over vedtægtsændringer”, 
der viser vedtægterne før og efter ændringer. 

 
b. Forslag om bemyndigelse til ændringer  

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de æn-
dringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af oven-
nævnte forslag. 

 
3. Eventuelt  

 

http://www.jyskeinvest.dk/
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Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på hjemme-
siden www. jyskeinvest.dk senest fra den 10. oktober 2019. Adgangskort kan senest den 18. oktober 2019 
rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S på telefon 89 89 25 00. 
 
 
Bestyrelsen  
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Oversigt over vedtægtsændringer 
- som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 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. 
* 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. 
* Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
  
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinsti-
tutter. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-

obligationer, eller konvertible obligationer. eller i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

§ 6 
 
Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer KL 

§ 6 
 
Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer KL 
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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 obli-
gationer. 
* Udenlandske fast eller variabelt forrentede 
obligationer for max. 25% af formuen. 
 * 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. 

 
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 obli-
gationer. 
* Udenlandske fast eller variabelt forrentede 
obligationer for max. 25% af formuen. 
 * Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinsti-
tutter. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer, eller konvertible obligationer. eller i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

§ 6 
 
Stk. 3. Jyske Invest Favorit Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*   Obligationer, udstedt eller 
garanteret af stater, realkreditinstitutter, interna-
tionale organisationer eller virksomheder med en 
høj kreditværdighed.  
* Obligationer fra lande, der er inde i en ud-
vikling fra udviklingsland til industrination i områ-
derne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. 

§ 6 
 
Stk. 3. Jyske Invest Favorit Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*   Obligationer, udstedt eller 
garanteret af stater, realkreditinstitutter, interna-
tionale organisationer eller virksomheder med en 
høj kreditværdighed.  
* Obligationer fra lande, der er inde i en ud-
vikling fra udviklingsland til industrination i områ-
derne Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. 
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Obligationerne er forbundet med en vis kreditri-
siko. 
* Højtforrentede obligationer udstedt af re-
alkreditinstitutter og virksomheder. Obligatio-
nerne 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 amerikan-
ske 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 papi-rer, der indenfor eet år regi-
streres 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 samt udføre værdipapirudlån. 
  
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

Obligationerne er forbundet med en vis kreditri-
siko. 
* Højtforrentede obligationer udstedt af re-
alkreditinstitutter og virksomheder. Obligatio-
nerne 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 amerikan-
ske 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 papi-rer, der indenfor eet år regi-
streres 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 må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
  
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 
KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*   Obligationer fra lande, der 
er inde i en udvikling fra udviklingsland til industri-

§ 6 
 
Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 
KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*   Obligationer fra lande, der 
er inde i en udvikling fra udviklingsland til industri-
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nation i områderne Latinamerika, Asien, Østeu-
ropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en 
vis kreditrisiko. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
 
 
 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

nation i områderne Latinamerika, Asien, Østeu-
ropa og Afrika. Obligationerne er forbundet med en 
vis kreditrisiko. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 

Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 5. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 
Valuta KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Obligationer og pengemarkedsinstrumen-
ter, der er udstedt i lokalvalutaer fra de nye marke-
der. Obligationerne og pengemarkedsinstrumen-
terne er udstedt af lande, der er inde i en udvikling 
fra udviklingsland til industrination i områderne 
Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligati-
onerne og pengemarkedsinstrumenterne kan være 
forbundet med en vis kreditrisiko.  
* Indskud i lokalvalutaer på de nye marke-
der. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 

§ 6 
 
Stk. 5. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 
Valuta KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Obligationer og pengemarkedsinstrumen-
ter, der er udstedt i lokalvalutaer fra de nye marke-
der. Obligationerne og pengemarkedsinstrumen-
terne er udstedt af lande, der er inde i en udvikling 
fra udviklingsland til industrination i områderne 
Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligati-
onerne og pengemarkedsinstrumenterne kan være 
forbundet med en vis kreditrisiko.  
* Indskud i lokalvalutaer på de nye marke-
der. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i 
andele i andre foreninger, afdelinger og investe-
ringsinstitutter. 

 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i 
andele i andre foreninger, afdelinger ellerog inve-
steringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 6. Jyske Invest Virksomhedsobligationer 
KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af 
virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler 
vil blive investeret i obligationer med en rating un-
der investmentgrade. Obligationerne er forbundet 
med en høj kreditrisiko.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
 
 
 

§ 6 
 
Stk. 6. Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 
 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af 
virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler 
vil blive investeret i obligationer med en rating un-
der investmentgrade. Obligationerne er forbundet 
med en høj kreditrisiko.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 7. Jyske Invest Virksomhedsobligationer 
Special KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af 
virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler 
vil blive investeret i obligationer med en rating un-
der investmentgrade. Obligationerne er forbundet 
med en høj kreditrisiko.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
 
 
 
 

§ 6 
 
Stk. 7. Jyske Invest Virksomhedsobligationer 
Special KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af højtforrentede obligationer udstedt af 
virksomheder. Hovedparten af afdelingens midler 
vil blive investeret i obligationer med en rating un-
der investmentgrade. Obligationerne er forbundet 
med en høj kreditrisiko.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det amerikan-
ske 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 regi-
streres 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 må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 

 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 
 

§ 6 
 

Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-
obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne 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 amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
 
 
 
 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
 

§ 6 
 

Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-
obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne 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 amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinsti-
tutter. 
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§ 6 
 
Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-
obligationer SRI KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne 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 amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
 
 
 
 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
 

§ 6 
 
Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede Virksomheds-
obligationer SRI KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne 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 amerikan-
ske 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 regi-
streres 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. 
 

Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinsti-
tutter. 
 

§ 6 
 
Stk. 10. Jyske Invest Obligationer Engros KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
  

§ 6 
 
Stk. 10. Jyske Invest Obligationer Engros KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
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Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis  investeres i: 
  
*         Danske stats- og realkreditobli-
gationer 
*         Udenlandske statsobligationer, 
denomineret i EUR 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
 
 
 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 
 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 
 

Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis  investeres i: 
  
*         Danske stats- og realkreditobli-
gationer 
*         Udenlandske statsobligationer, 
denomineret i EUR 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 
 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 
 

§ 6 
 
Stk. 11. Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Fast eller variabelt forrentede danske og 
udenlandske obligationer og skatkammerbeviser. 
* Danske og udenlandske aktier. 
* Pantebreve med pant i fast ejendom. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  

§ 6 
 
Stk. 11. Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Fast eller variabelt forrentede danske og 
udenlandske obligationer og skatkammerbeviser. 
* Danske og udenlandske aktier. 
* Pantebreve med pant i fast ejendom. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
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Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
 

 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitut-
ter. 

§ 6 
 
Stk. 14. Jyske Invest Globale Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* En globalt sammensat aktieportefølje. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
 
 
 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter.  

§ 6 
 
Stk. 14. Jyske Invest Globale Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* En globalt sammensat aktieportefølje. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber mv. hjemmehørende i Dan-
mark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 17. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2.  

§ 6 
 
Stk. 17. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2.  
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Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Aktier i udvalgte lande, som er inde i eller 
på vej mod en nyindustrialisering. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Aktier i udvalgte lande, som er inde i eller 
på vej mod en nyindustrialisering. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-

ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 18. Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Fjernøstlige aktier, excl. Japan. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 

§ 6 
 
Stk. 18. Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Fjernøstlige aktier, excl. Japan. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 

selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
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Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6  
 
Stk. 19. Jyske Invest USA Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* USA aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.   
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

§ 6  
 
Stk. 19. Jyske Invest USA Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* USA aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.   
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-

ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

§ 6 
 
Stk. 21. Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Kinesiske aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 

§ 6 
 
Stk. 21. Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Kinesiske aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
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Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

Stk. 22. Jyske Invest Indiske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Indiske aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

Stk. 22. Jyske Invest Indiske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* Indiske aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehø-
rende i Danmark. 

Stk. 25. Investering i andele 
 
Samtlige afdelinger, undtaget Jyske Invest Korte 
Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL 
og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligatio-
ner SRI KL, kan, jf. lov om investeringsforeninger 

Stk. 25. Investering i andele 
 
Samtlige afdelinger, undtaget Jyske Invest Korte 
Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL 
og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligatio-
ner SRI KL, kan, jf. lov om investeringsforeninger 
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m.v. investere i andele i andre foreninger, afdelin-
ger eller investeringsinstitutter. 

m.v. investere i andele i andre foreninger, afdelin-
ger eller investeringsinstitutter. 

Nuværende §§ 26-27  
 

Ændres til §§ 25-26 

Silkeborg, den 28. august 2019 Silkeborg, den 2825. august oktober2019 
 

 


