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Din Jyske Invest-afdeling skal fusionere  
 
Vi skriver til dig, fordi du har investeringsbeviser i Jyske Invest 
Nordiske Aktier, Jyske Invest Globale Ejendomsaktier eller Jyske 
Invest Aktier Pension.  
 
På en ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2012 blev det 
besluttet, at de tre afdelinger skal ophøre ved at fusionere dem 
ind i Jyske Invest Globale Aktier, som vil være den fortsættende 
afdeling. Fusionerne er planlagt til at finde sted den 23. august 
2012. Datoen er afhængig af Finanstilsynets godkendelse.  
 
Hvorfor? 
Der har i flere år været faldende interesse for de tre afdelinger. 
Den lave efterspørgsel betyder, at omkostningerne til admini-
stration af afdelingerne er blevet ret høje for de tilbageværende 
investorer. Vi har derfor vurderet, at det vil være i investorernes 
interesse at gennemføre en fusion og dermed søge at sænke  
omkostningsniveauet.  
 
Hvad sker der med dine investeringsbeviser? 
Du vil få ombyttet dine investeringsbeviser i de ophørende afde-
linger til beviser i Jyske Invest Globale Aktier. Ombytningen vil ske 
til den kurs, som dine beviser har, når fusionen finder sted. Efter 
ombytningen vil et eventuelt restbeløb blive udbetalt til dig.  
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Det sker helt automatisk 
Ombytningen sker helt automatisk gennem Værdipapircentralen 
på dit depot, og du behøver derfor ikke at foretage dig noget. Du 
skal dog være opmærksom på, at fredag den 17. august 2012 er 
sidste dag, hvor du kan handle med investeringsbeviser i de tre 
ophørende afdelinger.  
 
Hvad med skatten? 
Fusionen er skattepligtig. Det betyder, at SKAT anser dig for at 
have solgt dine beviser i den ophørende afdeling og købt nye i 
Jyske Invest Globale Aktier. Når fusionen er gennemført, informe-
rer vi om, hvordan du kan selvangive gevinst eller tab til SKAT.  
 
På jyskeinvest.dk/fusioner kan du læse mere om fusionen af  
afdelingerne. 
 
På jyskeinvest.dk kan du også læse mere om Jyske Invest Globale 
Aktier, blandt andet i prospektet og i Central investorinformation.  
 
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte din rådgiver i dit penge-
institut.  
 
 
Venlig hilsen 
Jyske Invest 
 

 
 
 


