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Velkomst 22. marts 2018 
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til ordinær generalforsamling i 
Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen 
Jyske Portefølje. Der er i år 395 deltagere (heraf 317 investorer), 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 foreningernes vedtægter §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 
 

  
 
I min gennemgang vil jeg komme ind på følgende: 
 

 De væsentligste overskrifter fra 2017 

 Markedsudviklingen i 2017 og forventninger til 2018  



 Til sidst øvrige begivenheder i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen 
Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje 

 

 
De væsentligste overskrifter fra 2017  
 

 Årets samlede resultat i de tre foreninger blev et overskud på 3,02 mia. kr. 
 

 Alle obligationsafdelingerne gav positive afkast i 2017. Bedst var Nye Obligationsmarkeder KL 
med 7,95%, mens afkastet på 0,57% i Nye Obligationsmarkeder Valuta KL var det laveste. 
 

 De fleste aktieafdelinger havde endnu et godt år med pæne positive afkast. Bedst gik det for 
Jyske Invest Kinesiske Aktier KL med et afkast på 28,05%, mens Jyske Invest Aktier Lav 
Volatilitet KL med et afkast på 3,13% lå i bunden. 
 

 De blandede afdelinger, der består både af aktier og obligationer havde også et godt år. Alle 
afdelinger gav positive afkast – højest i de afdelinger med flest aktier. Afkastene for de 
blandede afdelinger der har eksisteret hele året lå mellem 2,08% i Dæmpet akk KL og 5,55% i 
Vækst akk KL.    
 

 Udbyttebetalingerne blev i år 2,47 mia.kr. i de tre foreninger tilsammen. Udbytter blev udbetalt 
til medlemmernes konti den 6. februar.  

 

 Det samlede nettosalg af nye beviser i de tre foreninger blev på 16,8 mia. kr. 
 

 Den samlede formue i de tre foreninger udgjorde 75,4 mia.kr. ultimo 2017. I hele Jyske Invest 
gruppen kom den samlede formue i 2017 for første gang nogensinde over 90 mia.kr.      

 

 Antal medlemmer i de tre foreninger udgjorde ved årets udgang tilsammen 80.968.   



 

 
 
Væsentlige begivenheder: 
 

 
 
2017 udviklede sig til et godt år for investorerne på finansmarkederne. Bekymringer på den politiske 
front efter valget af Donald Trump som USA’s præsident, Brexit og yderligtgående politiske 
strømninger i Italien, blev i store træk negligeret af markederne, og i stedet fik de spirende tegn på 
højere økonomisk vækst lov til at udfolde sig i fuldt flor. Det fik aktiemarkederne til at stige det meste 
af året. 
 



 
 
For en dansk investor blev 2017 aktieafkastet dog reduceret af et fald i dollarkursen. Ved indgangen til 
året kostede en amerikansk dollar over 7 kroner, mens kursen var nede under 6,25 kroner ultimo 2017. 
En del af forklaringen på den svækkede dollar skal findes i, at den økonomiske vækst i en række 
europæiske lande overraskede positivt.   
 

 
 
Den amerikanske centralbank (FED) hævede renten yderligere tre gange i løbet af 2017, men det 
ændrede ikke på den positive stemning på de finansielle markeder. FED har nu siden december 2015 
hævet renten fem gange, men det er værd at bemærke, at renten fortsat er på et lavt niveau. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) er ikke begyndt at hæve renten. Der er dog nu sat en foreløbig 
slutdato på det store opkøb af obligationer, som har holdt renterne kunstigt lave gennem de senere år.  
 



 
 
Når de store centralbanker ikke for alvor er begyndt at stramme pengepolitikken, skyldes det, at 
inflationen fortsat er relativt lav. Vi har set tendenser til små stigninger i inflationen, men endnu er 
niveauet under centralbankernes målsætning. Centralbankerne følger dog fortsat 
inflationsudviklingen meget tæt, og de vil formentlig sætte renterne yderligere op, hvis inflationen 
stiger yderligere. 
 

 
 
Olieprisen steg markant i 2017. Dette gavner generelt de nye markeder, hvor der er mange 
olieeksportører. Energi fylder dog mindre end tidligere, da teknologiaktier har fået en stadig større 
vægt på de nye aktiemarkeder. 
 
De finansielle markeder: 
 



 
 
Aktierne havde som tidligere nævnt et rigtig godt år og satte nye kursrekorder. Specielt de nye 
markeder nød godt af øget økonomisk vækst og af den store efterspørgsel efter mere risikofyldte 
aktiver. De højeste afkast så vi på de fjernøstlige aktiemarkeder.  
 

 
 
Traditionelle obligationsafdelinger kom ud af 2017 med flotte resultater på trods af det meget lave 
renteniveau. Obligationsafdelingerne nød godt af stabile europæiske og danske statsrenter samtidig 
med, at realkreditobligationer steg i kurs. 
 



 
 
Udviklingen på højrenteobligationer var også positiv. Renterne faldt og merrenten i forhold til 
statsobligationer blev reduceret. Udviklingen var positivt påvirket af den fortsatte risikovillighed hos 
mange investorer, og det generelle økonomiske billede med pæn vækst og lav inflation, hvilket er godt 
for både virksomhedsobligationer og statsobligationer fra de nye markeder.  
 

Forventninger til 2018 
 

 
 
Vi forventer, at den globale vækst vil fortsætte i 2018 – dog i et lidt mere moderat tempo. Der er 
positivt økonomisk vækst på tværs af alle regioner, hvilket er et godt tegn for holdbarheden af 
vækstopsvinget.  
 



Vi forventer dog, at udsvingene i markedsafkastene vil være større i 2018 end i 2017. 
Markedsstemningen har været meget positiv, og der skal ikke meget til at skuffe investorerne, og 
samtidig er der fortsat en vis politisk risiko i både USA og Europa. 
 
ECB vil fortsætte deres opkøbsprogram frem til september, men det er endnu et åbent spørgsmål om 
programmet forlænges endnu engang. Egentlige renteforhøjelser venter vi ikke før tidligst i 2019. Vi 
forventer, at FED vil fortsætte deres gradvise renteforhøjelser i 2018. Selvom væksten tilsiger højere 
amerikanske renter forventer vi, at FED fortsat vil være tilbageholdende så længe inflationen forbliver 
lav. I den forbindelse bliver det også interessant, hvilke signaler, der kommer fra den nye amerikanske 
centralbankchef. 
 
Vi forventer ikke markante stigninger i inflationen, og vi venter derfor ikke, at centralbankerne vil blive 
tvunget til akutte reaktioner. På den baggrund venter vi et fortsat lavt, men let stigende renteniveau, 
og årets første måneder har allerede vist en mindre rentestigninger i både USA og Europa. Sammenlagt 
venter vi moderate afkast i de traditionelle obligationsafdelingerne, men med risiko for negative 
afkast. 
 
Udsigterne for de nye markeder er generelt gode. Vækstfremgang samtidig med at inflationen over en 
bred kam er under kontrol er gode nyheder for de nye markeder. En sandsynlig konkurs i Venezuela vil 
ikke kunne ødelægge stemningen, men som altid er det dog vigtig at landene fortsætter 
reformprocessen, og en evt. global handelskrig vil være dårlig nyt for de nye markeder. 
 
Udsigterne for virksomhedsobligationer er ligeledes gode. Det nuværende vækst- og inflationsbillede 
er positivt, men omvendt kan let stigende renter trække ned i afkastet. 
 
Aktiemarkederne har allerede udvist store udsving i årets første måneder. Det venter vi vil fortsætte 
året ud, da den relative høje prisfastsættelse gør, at aktieinvestorerne hurtigt bliver nervøse. 
Aktiemarkederne holder ligeledes skarpt øje med udviklingen i USA og nye udmeldinger fra Donald 
Trump. Markante finanspolitiske lempelser på et tidspunkt med et stramt arbejdsmarked er et 
økonomisk eksperiment, der øger risikoen for aktiemarkederne. 
 
Ligeledes er der en vis risiko for at gensidig pålæggelse af import told mellem USA, Europa og Kina kan 
få endog meget stor betydning, hvis det udvikler sig til en handelskrig. 
   
På trods af den forøgede risiko for aktiemarkederne er udsigterne dog fortsat gode. Så længe politisk 
uro eller nervøsitet på markederne ikke spreder sig til økonomien, vil aktierne fortsat kunne levere 
positive afkast.  
 
Vi forventer positive afkast i 2018 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 2018. På den baggrund venter vi kun 
moderate afkast for de blandede afdelinger.  

 
 



Øvrige begivenheder 
 

 
 
Jeg vender mig nu til de øvrige begivenheder, som har haft betydning for Investeringsforeningen Jyske 
Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje. Jeg vil komme ind 
på følgende emner: 
 

1. Ny forening og flytning af en række afdelinger til nyoprettet investeringsforening 
2. Salg af aktierne i administrationsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S 
3. Implementering af MiFID II 
4. Ændring i administrationsaftalerne med administrationsselskabet  
5. Investorforum   
6. Udbetaling af udbytte forud for generalforsamlingens afholdelse 
7. Etablering af nye afdelinger 

 
 

1. Ny forening og flytning af en række afdelinger til nyoprettet investeringsforening 
 



 
 
Investeringsforeningen Jyske Portefølje blev sat i drift den 3. april 2017. I den forbindelse blev fire 
afdelinger fra Investeringsforeningen Jyske Invest overflyttet til foreningen. De fire afdelinger var 
Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst. 
 
Denne investeringsforening er forbeholdt investorer med depot i Jyske Bank. Alle eksisterende 
investorer kunne beholde deres eksisterende investeringer i de fire afdelinger efter overflytningen til 
Investeringsforeningen Jyske Portefølje. Den væsentligste forskel var således, at de overflyttede 
investorer blev medlemmer af Investeringsforeningen Jyske Portefølje i stedet for 
Investeringsforeningen Jyske Invest.  
 

2. Salg af aktierne i administrationsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S 
 
Med virkning pr. 31. marts 2017 solgte bl.a. Investeringsforeningen Jyske Invest og Kapitalforeningen 
Jyske Invest deres aktier i Jyske Invest Fund Management A/S til Jyske Bank A/S. Jyske Invest Fund 
Management A/S havde indtil da været ejet af de foreninger, som selskabet administrerer. 
 
Ved salget af aktierne sikrede bestyrelsen sig, at prisen for Jyske Invest Fund Managements 
administration af foreningerne fortsat er konkurrencedygtig og på markedsniveau. Herudover har 
bestyrelsen sikret sig, at kvaliteten af ydelserne minimum vil være på samme niveau som forud for 
salget af aktierne.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at begge disse betingelser har været opfyldt i 2017. Foreningernes 
administrationsomkostningsprocenter ligger på niveau med det andre sammenlignelige 
investeringsforeninger betaler. Bestyrelsen vil også fremover have løbende drøftelser med Jyske Bank 
for at sikre, at omkostningerne forbliver på konkurrencedygtige niveauer.    
 
Det er herudover bestyrelsens vurdering, at kvaliteten af de administrative ydelser uændret ligger på 
et højt niveau. Dette understøttes også af den uafhængige revisors påtegning af årsregnskabet.          



 
3. Implementering af MiFID II 

 
Den 1. juli 2017 trådte de nye MiFID II regler i kraft, som vedrører provisionsbetalinger m.v. fra 
tredjeparter. I perioden op til ikrafttrædelsen afholdt foreningens distributører en lang række 
kundemøder, da der var et væsentligt behov for rådgivning af kunderne om de nye regler og 
konsekvenserne heraf. 
 
Fra 1. januar 2018 stillede MiFID II-direktivet også krav om, at betalinger for investeringsanalyser og 
handelsafvikling skal adskilles. Kutymen har indtil nu været, at betalingen for disse 
investeringsanalyser var en integreret del af den kurtage, foreningen betaler for at handle 
værdipapirer. Omkostningsstrukturen er derfor tilpasset i flere afdelinger, således at kurtagen blev sat 
ned, mens porteføljerådgivningshonoraret blev sat op. Ændringerne blev gennemført således, at det 
samlet set var omkostningsneutralt for investorerne. 
 

4. Ændring i administrationsaftalerne med administrationsselskabet 
 
Foreningerne har indgået nye aftale med investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund 
Management A/S omkring administrationshonorar. Administrationshonoraret bliver nu beregnet som 
en fast procentsats af formuen mod tidligere en variabel procentsats af afdelingernes formue. Den nye 
betalingsstruktur trådte i kraft pr. 1. juli 2017. De nye satser blev fastsat, så ændringen var 
omkostningsneutral for investorerne. På denne måde har bestyrelsen sikret sig, at 
administrationsomkostningsprocenterne er kendte på forhånd.      
 

5. Investorforum 
 
Efter foreningernes salg af aktierne i Jyske Invest Fund Management A/S har investorer i de foreninger, 
som selskab administrerer, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for Jyske Invest 
Fund Management A/S. Der var ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater til posten som 
investorrepræsentant kun indkommet et gyldigt forslag til kandidat. Det var Steen Konradsen som 
sidder i foreningernes bestyrelse. Steen Konradsen indtræder således som investorrepræsentant i 
Jyske Invest Fund Management A/S for en 1-årig periode. 
 
 

6. Udbetaling af udbytte forud for generalforsamlingens afholdelse 
 
Bestyrelsen har besluttet at udnytte muligheden for at udbetale årets udbytter inden afholdelse af den 
ordinære generalforsamling den 22. marts 2018. Udbytterne gik ind på medlemmernes konti den 6. 
februar. Baggrunden for ændringen er en tilpasning til branchestandarden, samt at Bestyrelsen 
vurderer, at den tidligere udbetaling er i medlemmernes interesse. Vi forventer også i årene fremover 
at udbetale udbytter før de ordinære generalforsamlinger.    
 

7.  Etablering af nye afdelinger 
 



 
 
I Investeringsforeningen Jyske Portefølje blev der etableret 9 nye afdelinger i 2017. Herudover modtog 
foreningen som tidligere nævnt fire afdelinger fra Investeringsforeningen jyske Invest.   
 
Baggrunden for oprettelsen af de nye afdelinger var primært et ønske om at give investorerne i 
foreningen adgang til udloddende blandede afdelinger, som for en række investorer er skattemæssigt 
mere attraktive end akkumulerende blandede afdelinger. Dette gælder specielt ved investering af frie 
midler.    
  
I Kapitalforeningen Jyske Portefølje blev der oprettet 5 nye blandede afdelinger. Baggrunden for 
oprettelsen af disse afdelinger, var et ønske om at give investorerne adgang til et bredt udvalg af 
afdelinger, der giver bedre muligheder for at investere i andre værdipapirtyper, end det er muligt i de 
traditionelle investeringsforeninger. Dette drejer sig f.eks. om visse typer af de såkaldt alternative 
aktivklasser, som ejendomme, råvarer etc.  
 
Tak (efter alt er slut) 
Mht. spisning er det sådan, at der er dækket op i både den store sal og i den lille sal.  
 
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at I kan tilmelde jer mailservice ude i foyeren. På 
den måde kan I sikre jer, at I får direkte besked om alle nyheder fra Jyske Invest. I får samtidigt 
mulighed for at modtage nyhedsbrevet fra Jyske Invest på email, hvis I foretrækker det.  
 
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. 


