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1. Baggrund 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har den 30. marts 2011 oprettet fusionsplan og 
fusionsredegørelse (samlet) med henblik på at fusionere (sammenlægge) afdeling Jyske Invest Ob-
ligationer (ophørende afdeling) med afdeling Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afde-
ling) (fusion 1) og afdeling Jyske Invest IT Aktier og afdeling Jyske Invest BiotechMedicinal Akti-
er (ophørende afdelinger) med afdeling Jyske Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling) (fusion 
2), alle under Investeringsforeningen Jyske Invest.  
 
I den anledning har bestyrelsen udarbejdet denne fusionsplan og fusionsredegørelse (samlet). Fusi-
onerne (sammenlægningerne) gennemføres i henhold til lov om investeringsforeninger og special-
foreninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, jf. selskabslovens kapitel 15. 
 
Fusionerne forudsættes gennemført som skattepligtige fusioner, se nedenfor. 

2. Bestyrelsens samlede fusionsredegørelser 
 

Bestyrelsen skal i henhold til selskabslovens § 238 forklare og begrunde fusionsplan og fusionsre-
degørelse (samlet) samt redegøre for fastsættelsen af vederlaget til medlemmerne i de ophørende 
afdelinger. 
 
Begrundelse for fusionerne  
 
Fusion 1 
Nye skatteregler betyder, at der ikke længere er behov for to afdelinger, der investerer stort set ens i 
danske obligationer. Tidligere var det sådan, at vi optimerede afkast før skat i afdelingen Jyske In-
vest Obligationer og efter skat i afdelingen Jyske Invest Lange Obligationer. Nu, hvor vi ikke læn-
gere kan opnå skattefri kursgevinster på nye investeringer i danske obligationer, bliver afkastet 
fremover optimeret før skat. De to afdelinger har således næsten fået identiske investeringsområder. 
Derfor sammenlægges de to afdelinger Jyske Invest Lange Obligationer og Jyske Invest Obligatio-
ner, da det sparer omkostninger.  
 
Fusion 2 
Derudover sammenlægges tre aktieafdelinger. Tilbage i 1999 markedsførte vi afdelingerne Jyske 
Invest IT Aktier og Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier. IT boblen mv. har betydet store kursfald 
på aktier i starten af det gamle årti. Siden da har der været faldende interesse for de to afdelinger, 
som kun har en formue på henholdsvis 93 og 56 mio. kr. afrundet. Det er ikke rentabelt at drive 
dem videre, så de sammenlægges med afdeling Jyske Invest Globale Aktier.  
 
Et generelt formål med fusionerne er at forenkle strukturen i foreningen og nedbringe antallet af 
børsnoterede afdelinger, så der opnås større enkelthed i udbud og administration og mere effektiv 
anvendelse af ressourcer. Der vil ikke være ændringer på det direkte omkostningsniveau for inve-
storerne efter fusionerne, men på længere sigt og indirekte vil der være besparelser ved det reduce-
rede ressourcetræk og de forventede stordriftsfordele.  
 
Fusionerne gennemføres som skattepligtige fusioner, for at bevare skattefradrag for tab i investe-
ringsporteføljen i de fortsættende afdelinger. Samtlige fem afdelinger er udloddende, bevisudste-
dende og optaget til handel på NASDAQ OMX. Deres investeringspolitik fra vedtægterne vises 
nedenfor, idet der samtidig sker en ændring af investeringspolitikken for afdeling Jyske Invest Lan-
ge Obligationer, se under Vedtægtsændringer. 
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Fusion 1 - investeringspolitikker 
Afdeling Jyske Invest Ob-
ligationer 
(§ 6, stk. 6 i vedtægterne) 

Afdeling Jyske Invest Lange 
Obligationer (§ 6, stk. 2 i ved-
tægterne FØR ændringer)  

Afdeling Jyske Invest Lange 
Obligationer (§ 6, stk. 2 EF-
TER vedtægtsændringer) 

Afdelingen er udloddende og 
bevisudstedende. Afdelingens 
midler skal investeres på en 
sådan måde, at der bliver tale 
om investeringer med en lav 
til middel risikoprofil, dvs. at 
der kan blive tale om nogen 
variation i formuens markeds-
værdi. Formålet er at opnå et 
højere afkast på lidt længere 
sigt. 
 
Afdelingens midler skal ude-
lukkende investeres i: 
* Fast eller variabelt 

forrentede danske ob-
ligationer. 

* Udenlandske obligati-
oner for max. 25% af 
formuen.  

 
Der investeres på regulerede 
markeder i Den Europæiske 
Union (EU) eller på børser, 
som er medlem af World Fede-
ration of Exchanges eller er 
Full Member eller Associate 
Member af Federation of Eu-
ropean Securities Exchanges 
(FESE).  
 
Afdelingen kan anvende afled-
te finansielle instrumenter 
samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen investerer højst 
50% af dens midler i erhvervs-
obligationer og kan ikke inve-
stere i præmieobligationer, 
konvertible obligationer eller i 
andele i andre foreninger, afde-
linger eller investeringsinsti-
tutter. 
 
 

Afdelingen er udloddende og be-
visudstedende. Afdelingens mid-
ler skal investeres på en sådan 
måde, at der bliver tale om inve-
steringer med en lav til middel 
risikoprofil, dvs. at der kan blive 
tale om nogen variation i formu-
ens markedsværdi. Formålet er at 
opnå et højere afkast på lidt læn-
gere sigt. 
 
Afdelingens midler skal udeluk-
kende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forren-

tede danske og udenland-
ske obligationer og skat-
kammerbeviser denomine-
ret i danske kroner eller 
EUR. 

*  Indeksobligationer. 
 
Der investeres på regulerede mar-
keder i Den Europæiske Union 
(EU) eller på børser, som er med-
lem af World Federation of Ex-
changes eller er Full Member eller 
Associate Member af Federation 
of European Securities Exchanges 
(FESE).  
Der investeres maksimalt 10% af 
afdelingens formue på andre mar-
keder og i unoterede instrumen-
ter. 
Afdelingen kan anvende afledte 
finansielle instrumenter samt 
udføre værdipapirudlån.  
Afdelingen kan investere indtil 
10% af formuen i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter. 
Afdelingen investerer højst 50% 
af dens midler i erhvervsobligatio-
ner og kan ikke investere i præ-
mieobligationer og konvertible 
obligationer. 

Afdelingen er udloddende og be-
visudstedende. Afdelingens mid-

ler skal investeres på en sådan 
måde, at der bliver tale om inve-
steringer med en lav til middel 

risikoprofil, dvs. at der kan blive 
tale om nogen variation i formu-
ens markedsværdi. Formålet er at 
opnå et højere afkast på lidt læn-

gere sigt. 
 

Afdelingens midler skal udeluk-
kende investeres i: 

 
*  Fast eller variabelt forren-

tede danske obligationer. 
*  Udenlandske fast eller 

variabelt forrentede obli-
gationer for max. 25% af 

formuen. 
*  Indeksobligationer. 

 
Der investeres på regulerede mar-

keder i Den Europæiske Union 
(EU) eller på børser, som er med-
lem af World Federation of Ex-

changes eller er Full Member eller 
Associate Member af Federation 

of European Securities Exchanges 
(FESE). 

 
 

Afdelingen kan anvende afledte 
finansielle instrumenter samt 

udføre værdipapirudlån. 
 

Afdelingen investerer højst 50% 
af dens midler i erhvervsobligatio-

ner og kan ikke investere i præ-
mieobligationer, konvertible obli-

gationer eller i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller inve-

steringsinstitutter. 
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Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Fortsættende afdeling 
 
Fusion 2 - investeringspolitikker 

Afdeling Jyske Invest IT Ak-
tier  
(§ 6, stk. 28 i vedtægterne) 

Afdeling Jyske Invest Bio-
techMedicinal Aktier 
(§ 6, stk. 29 i vedtægterne) 

Afdeling Jyske Invest Globa-
le Aktier 
(§ 6, stk. 19 i vedtægterne) 

Afdelingen er udloddende og 
bevisudstedende. Afdelingens 
midler skal investeres på en så-
dan måde, at der bliver tale om 
investeringer med en høj risiko-
profil, dvs. at der kan blive tale 
om betydelige udsving i formu-
ens markedsværdi. Formålet er på 
sigt at opnå et gennemsnitligt 
højere afkast. 
 
Afdelingen opfylder de i aktie-
avancebeskatningslovens § 21 
angivne begrænsninger med 
hensyn til aktivfordelingen. 
 
Afdelingens midler skal fortrins-

vis investeres i: 
* En global portefølje af 

selskaber, hvis kerneakti-
viteter ligger inden for 
informationsteknologi 
(IT). 

 
Der investeres på regulerede 
markeder i Den Europæiske Uni-
on (EU) eller på børser, som er 
medlem af World Federation of 
Exchanges eller er Full Member 
eller Associate Member af Fede-
ration of European Securities 
Exchanges (FESE).  
 
Der investeres maksimalt 10% af 
afdelingens formue på andre 
markeder og i unoterede instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte 
finansielle instrumenter samt 
udføre værdipapirudlån på dæk-
ket basis.    
 

Afdelingen er udloddende og 
bevisudstedende. Afdelingens 
midler skal investeres på en så-
dan måde, at der bliver tale om 
investeringer med en høj risiko-
profil, dvs. at der kan blive tale 
om betydelige udsving i formu-
ens markedsværdi. Formålet er på 
sigt at opnå et gennemsnitligt 
højere afkast. 
 
Afdelingen opfylder de i aktie-
avancebeskatningslovens § 21 
angivne begrænsninger med 
hensyn til aktivfordelingen. 
 
Afdelingens midler skal fortrins-

vis investeres i: 
* En global portefølje af 

selskaber, hvis kerneakti-
viteter ligger inden for 
bioteknologi og health ca-
re. 

 
Der investeres på regulerede 
markeder i Den Europæiske Uni-
on (EU) eller på børser, som er 
medlem af World Federation of 
Exchanges eller er Full Member 
eller Associate Member af Fede-
ration of European Securities 
Exchanges (FESE).  
 
Der investeres maksimalt 10% af 
afdelingens formue på andre 
markeder og i unoterede instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte 
finansielle instrumenter samt 
udføre værdipapirudlån på dæk-
ket basis. 
 

Afdelingen er udloddende og 
bevisudstedende. Afdelingens 
midler skal investeres på en så-
dan måde, at der bliver tale om 
investeringer med en høj risiko-
profil, dvs. at der kan blive tale 
om betydelige udsving i formu-
ens markedsværdi. Formålet er på 
sigt at opnå et gennemsnitligt 
højere afkast. 
 
Afdelingen opfylder de i aktie-
avancebeskatningslovens § 21 
angivne begrænsninger med 
hensyn til aktivfordelingen. 
 
Afdelingens midler skal fortrins-

vis investeres i: 
* En globalt sammensat 

aktieportefølje. 
 
 
 
 
Der investeres på regulerede 
markeder i Den Europæiske Uni-
on (EU) eller på børser, som er 
medlem af World Federation of 
Exchanges eller er Full Member 
eller Associate Member af Fede-
ration of European Securities 
Exchanges (FESE).  
 
Der investeres maksimalt 10% af 
afdelingens formue på andre 
markeder og i unoterede instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte 
finansielle instrumenter samt 
udføre værdipapirudlån på dæk-
ket basis. 
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Afdelingen kan investere indtil 
10% af formuen i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter. 
 

Afdelingen kan investere indtil 
10% af formuen i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter. 
 

Afdelingen kan investere indtil 
10% af formuen i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller inve-
steringsinstitutter. 
 

Ophørende afdeling Ophørende afdeling Fortsættende afdeling 
 
Formue og cirk. antal andele i afdelingerne (stk.str. af 100 kr. nominelt) pr. 31.12.2010 
 
Jyske Invest 
Obligationer 

Jyske Invest Lange 
Obligationer 

Jyske Invest 
IT Aktier 

Jyske Invest Bio-
techMedicinal Aktier 

Jyske Invest 
Globale Aktier 

15.805.471 32.005.172 2.386.548 1.022.284 23.314.800 
1.657.224.167 3.356.229.441 93.015.074 56.120.240 1.613.728.861 

 
Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at de nævnte tre afdelinger fusioneres ind i de to fortsæt-
tende som skattepligtige fusioner.  
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionerne er i medlemmernes interesse. 
 
Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger  
 

- ombytningstidspunktet (fusion 1 og 2) 
 
Ombytningen forventes at finde sted snarest muligt efter opgørelsesdatoen den 25. august 2011, 
under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionerne. Såfremt godkendelse af fusioner-
ne eller en af dem endnu ikke foreligger på den nævnte dato, er bestyrelsen bemyndiget til for den 
pågældende fusion at fastsætte en ny dato for opgørelse og for ombytning. Den nye ombytningsdag 
bliver offentliggjort på afdelingernes hjemmeside jyskeinvest.dk.  
 
Ombytning af andele i de ophørende afdelinger sker på Jyske Invest Fund Management A/S’s for-
anstaltning ved registrering i værdipapircentralen umiddelbart efter opgørelsestidspunktet den 25. 
august 2011, medmindre en ny ombytningsdag er fastlagt, jf. ovenfor. I givet fald sker ombytningen 
på den offentliggjorte dato. 
 

- sådan bliver andele i de ophørende afdelinger ombyttet (fusion 1 og 2) 
 

Medlemmerne i de ophørende afdelinger får i forbindelse med fusion ombyttet deres nuværende 
andele med andele i de nævnte fortsættende afdelinger samt udbetalt et eventuelt restudligningsbe-
løb. 
 
Antal af andele, som medlemmerne i de ophørende afdelinger vil modtage, vil afhænge af forholdet 
mellem den indre værdi pr. foreningsandel i de fusionerende afdelinger pr. den endelige vedtagel-
sesdag (Finanstilsynets godkendelse). Den indre værdi opgøres i overensstemmelse med lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger mv. 
 
Ombytning af andele foretages snarest muligt efter, at Finanstilsynet har godkendt fusionerne. De 
nye andele i de fortsættende afdelinger giver ret til udbytte for regnskabsåret 2011. Øvrige rettighe-
der indtræder fra gennemførelse af fusionerne.  
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Andelene vil fortsat være optaget til handel som børsnoterede. Fra ombytningsdagen ophører note-
ringen af andele i de ophørende afdelinger ved sletning fra NASDAQ OMX. 
 

- sådan bliver investorerne i de ophørende afdelinger beskattet (fusion 1 og 2) 
 
Ombytningerne behandles skattemæssigt som salg og efterfølgende køb efter reglerne i aktieavan-
cebeskatningsloven. Ved beregning af realisationsbeskatningen opgøres salgsværdi-
en/afståelsessummen som summen af de modtagne andele i den fortsættende afdeling med tillæg af 
et eventuelt restudligningsbeløb. Summen af de modtagne andele opgøres til børsværdien pr. den 
endelige vedtagelsesdag (Finanstilsynets godkendelse). 
 
Restudligningsbeløbet opstår, idet ombytningsforholdet kun undtagelsesvis svarer til et helt antal 
andele i den fortsættende afdeling. Differencen (restudligningsbeløbet) bliver derfor udbetalt til de 
enkelte investorer i de ophørende afdelinger. Der bliver som hovedregel indeholdt 28% udbytteskat, 
medmindre andelene indgår i en pensionsordning eller lignende. Beløbet skal indgå i avanceopgø-
relsen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 
 
For medlemmerne af de ophørende afdelinger vil de nye andele i de fortsættende afdelinger blive 
anset for anskaffet på den endelige vedtagelsesdag (Finanstilsynets godkendelse). Anskaffelses-
værdien af de nye andele svarer til afståelsessummen af andelene i de ophørende afdelinger, dog 
indgår restudligningsbeløbet ikke i anskaffelsessummen. 
 

- udlodning i de ophørende aktieafdelinger (fusion 2) 
 
I forbindelse med fusion 2 vil der endvidere ske udlodning af alle udlodningspligtige indkomster 
mv. i de ophørende afdelinger. Udlodningen dækker perioden fra årets begyndelse og til vedtagel-
sestidspunktet (Finanstilsynets godkendelse). Der bliver som hovedregel indeholdt 28% udbytte-
skat, medmindre andelene indgår i en pensionsordning eller lignende. 
 

- revisorernes vurderingsmandserklæringer 
 
Revisionsfirma BDO, Statsautoriseret revisor Per Kloborg og Beierholm, Statsautoriseret revisor 
Niels Jørgen Kristensen har som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd afgivet de som bilag 4 
vedhæftede erklæringer, herunder udtalelse om fusionsplanen og vederlaget og erklæring om, at 
vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger er rimeligt og sagligt begrundet samt at kre-
ditorerne i samtlige de ophørende afdelinger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusio-
nen, i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investe-
ringsordninger m.v. § 78, stk. 2, jf. selskabslovens § 241 og § 242. 
 
 

3. Bestyrelsens samlede fusionsplaner 
 
Bestyrelsen har oprettet følgende fusionsplaner i henhold til selskabslovens § 237. 
 
 
De omfattede afdelingers navne og hjemsted 
 
Der er fem afdelinger omfattet af fusion 1 og 2, hvor samtlige afdelinger hører under Investerings-
foreningen Jyske Invest. Samtlige omfattede afdelinger har hjemsted i Silkeborg Kommune. 
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Fusion 1: 
Afdeling Jyske Invest Lange Obligationer blev stiftet 1. januar 1995.  
 
Afdeling Jyske Invest Obligationer blev stiftet 1. september 2000.  
 
Fusion 2: 
Afdeling Jyske Invest IT Aktier blev stiftet 1. november 1999. 
 
Afdeling Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier blev stiftet 13. juni 2000.  
 
Afdeling Jyske Invest Globale Aktier blev stiftet 7. juni 1988.  
 
Ingen af afdelingerne har binavne eller får optaget binavne i forbindelse med fusionen.  
 
De to fusioner gennemføres uafhængigt af hinanden, idet vedtagelsen af den ene fusion ikke forud-
sætter vedtagelse af den anden fusion.  
 
Vederlag for andelene og ombytning 
 
Vederlaget til medlemmerne i den ophørende afdeling erlægges med dels andele i den fortsættende 
afdeling og dels udbetaling af et kontant restudligningsbeløb. 
 
Stykstørrelsen i de ophørende afdelinger er nominelt 100 kr. 
 

Bytteforholdet fastsættes pr. den endelige vedtagelsesdag (Finanstilsynets godkendelse), der udgør 
opgørelsestidspunktet. Ombytningen vil ske på baggrund af de principper, som fremgår ovenfor 
under afsnittet Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger. 
 
Fusionstidspunkter 
 
Forslag om fusionerne fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling den 2. maj 2011 i In-
vesteringsforeningen Jyske Invest for vedtagelse af de ophørende afdelinger. I forventning om, at 
forslaget vedtages, men uden det nødvendige quorum (kvalificerede flertal) som kræves ifølge for-
eningens vedtægter (mindst halvdelen af afdelingernes formue skal være repræsenteret), bliver der 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2011. 
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen informere om eventuelle begivenheder af væsentlig betyd-
ning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusi-
onsplanernes underskrivelse og generalforsamlingen. For de fortsættende afdelinger træffer besty-
relsen beslutning om fusionerne.  
 
Herefter sendes fusionsdokumenterne og vedtægtsændringer til Finanstilsynet med henblik på at 
opnå godkendelse af de to fusioner samt vedtægtsændringer.  
 
De forskellige tiltag er ikke indbyrdes forbundne eller forudsætninger for hinanden, således at de 
kan blive behandlet og fremmet uafhængigt af hinanden og på separat vis.  
 
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i fusionsdokumenterne, som måtte være nød-
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vendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse. Det forventes, at dato for de endelige godkendel-
ser af fusionerne bliver den 25. august 2011, se ovenfor under afsnittet Fastsættelse af vederlaget 
for andele i de ophørende afdelinger. 
 
Fusionerne gennemføres som skattepligtige fusioner. Fusionernes virkning er fra opgørelsestids-
punktet, hvor de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtelser skal anses for overgået til de 
fortsættende afdelinger. Således har fusionerne virkning, når de gennemføres efter endelig vedta-
gelse, dvs. fra datoen for Finanstilsynets godkendelse.  
 
 
Vedtægtsændringer 
 
Vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest ændres i forbindelse med fusion 1 og 2 i over-
ensstemmelse med det som bilag 1 til dette dokument vedhæftede forslag til nye vedtægter for for-
eningen.  
 
Ændringerne består i, at omtalen af de ophørende afdelinger i § 6, stk. 6, stk. 28 og 29 bortfalder i 
sin helhed. I stk. 38, som bliver stk. 35, ændres reference fra Jyske Invest Obligationer til Jyske 
Invest Lange Obligationer. 
 
Vedtægternes omtale af de fortsættende afdelinger ændres ikke, idet der ikke sker ændringer i den 
fortsættende afdelings investeringspolitik mv. som følge af fusionen. Dog ændres vedtægterne for 
afdeling Jyske Invest Lange Obligationer, så investeringspolitikken bliver mere identisk med den 
eksisterende for den ophørende afdeling Jyske Invest Obligationer, se opstilling side 3 og forslag i 
bilag 1.  
 
Vedtagelse af ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 eller stk. 38 er ikke en forudsætning for gennem-
førelse af fusionerne. 
 
 
Øvrige oplysninger 
 
Der findes ikke andele i de berørte afdelinger med særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget 
vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Jyske eller direktio-
nen i foreningernes investeringsforvaltningsselskab i forbindelse med fusionen. 
 
 
Investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S vil på vegne af Investerings-
foreningen Jyske Invest senest fire (4) uger før den ekstraordinære generalforsamling offentliggøre 
fusionsdokumenterne på foreningens hjemmeside og anmode Statstidende om at bekendtgøre, at 
fusionsdokumenterne kan ses på hjemmesiden eller rekvireres fra foreningens kontor. 
 
Fusionerne anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest to (2) uger efter Finanstilsynets god-
kendelse af fusionerne og til SKAT senest 1 måned fra godkendelsesdagen. 
 
 
Fusionerne er betinget af, 
 
at  fusion 1 og 2 vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 2. maj 2011 i Investe-
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ringsforeningen Jyske Invest og, efter behov, på den efterfølgende ekstraordinære general-
forsamling den 25. maj 2011 samt 

 
at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionerne, jf. lov om investeringsforeninger og speci-

alforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 2. 
 
Til brug for anmeldelse af fusionerne er bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest berettiget 
til at foretage de nødvendige ekstraheringer i fusionsdokumenterne, hvis den ene af fusionerne ikke 
vedtages eller ikke vedtages samtidigt med den anden. 
 
 
Fusionsdokumenter fremlagt til eftersyn for medlemmerne 
 
Senest fire (4) uger før den ekstraordinære generalforsamling er der på Investeringsforeningen Jy-
ske Invests kontor og hjemmesiden jyskeinvest.dk fremlagt følgende fusionsdokumenter til eftersyn 
for medlemmerne: 
 
1. Fusionsplan og fusionsredegørelse (samlet), bilagt forslag til ændrede vedtægter for Investe-

ringsforeningen Jyske Invest. 
 

2. Reviderede årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår for Investeringsforeningen Jyske Invest, 
omfattende afdelingerne. 

 
3. Fusionsregnskaber pr. 1. januar 2011. 

 
4. Vurderingsmandserklæringer i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger 

samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 78, stk. 2, jf. selskabslovens §§ 241 og 242. 
 
Omkostninger 
 
De med fusionen forbundne omkostninger afholdes forholdsmæssigt mellem afdelingerne, men 
anslås at være af ubetydelig størrelse, set i forhold til afdelingernes formue. 
 
 
 
 
Bilag 
 
Bilag 1 - Forslag til vedtægtsændringer  
  
Bilag 2 - Årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår for afdelingerne 
 
Bilag 3 – Fusionsregnskaber pr. 1. januar 2011 
 
Bilag 4 - Vurderingsmandserklæringer 
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Silkeborg, den 30. marts 2011 
 
 
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest 
 
 
 
 
______________ ______________ ______________ ______________ 
Svend Hylleberg  Bent Knudsen Steen Konradsen                Hans Frimor 
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