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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsfor-
eningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje  
 
Fælles ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15.00 i Jyske Invests lokaler, 
Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med følgende dagsorden: 
 

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 
 

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt 
forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlem-
mernes honorar, jf. § 19, stk. 6 i vedtægterne. 
 

3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. 

 
Pkt. 3.a  
Forslag fremsat af investorer. 
 
Der er ingen forslag fremsat af investorer. 
 
Pkt. 3.b 
3.b.1  
Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest. 
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 
Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
1) I §§ 6, stk. 1-22 tilføjes ”,del 1” til teksten ”Der investeres på de regulerede markeder, der er 

godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.” 
2) I §§ 6, stk. 3-9 og 11-12 tilføjes ”Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut”, så indskud 

bliver en del af afdelingens investeringspolitik. 
3) I §§ 6, stk. 7 og 15 ændrer afdelingerne navn, så ”special” erstattes af SRI. 
4) I § 6, stk. 23 tilføjes regionale myndigheder som udsteder af værdipapirer og pengemarkedsin-

strumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue. 
5) I Bilag 1 ændres teksten, så regionale myndigheder tilføjes som udsteder af værdipapirer og 

pengemarkedsinstrumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue. 
 

3.b.2  
Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Portefølje 
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 
Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
1) I §§ 6, stk. 1 og 4-16 tilføjes ”,del 1” til teksten ”Der investeres på de regulerede markeder, der 

er godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.” 

2) I §§ 6, stk. 1 og 5-15 tilføjes ”Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut.”, så indskud bli-
ver en del af afdelingens investeringspolitik. 

3) I § 6, stk. 17 tilføjes regionale myndigheder som udsteder af værdipapirer og pengemarkedsin-
strumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue. 
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4) I Bilag 1 ændres teksten, så regionale myndigheder tilføjes som udsteder af værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue. 

 

3.b.3  
Forslag fremsat af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Portefølje 
 
Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. 
Ændringerne i hovedtræk angår følgende: 
1) I §§ 6, stk. 1-6 slettes ”Andele kan noteres på navn”, da det fremgår af § 9, stk. 4. 
2) I §§ 6, stk. 2-6 flyttes der rundt på rækkefølgen af afsnittene for at skabe en bedre forståelse. 
 

For alle foreninger fremgår de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer nedenfor i form af ”Oversigt over 
vedtægtsændringer”, der viser vedtægterne før og efter ændringer. 
 

Pkt. 3.c 
Fælles forslag om bemyndigelse til ændringer 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, 
som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag. 
 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (og evt. suppleanter for disse). 
På generalforsamlingen afgår 

 Hans Frimor. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 Jane Soli Preuthun. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 Bo Sandemann Rasmussen. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 Bjarne Staael. Bestyrelsen foreslår genvalg. 
 
Præsentation af kandidater til bestyrelsen kan ses på hjemmesiden. 

 
5. Valg af revisor (og evt. suppleant for denne). 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab foreslås genvalgt. 
 

6. Eventuelt  
 
Sådan tilmelder du dig 
Du kan tilmelde dig elektronisk via jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, hvor du logger ind med NemID. 
Du kan også henvende dig i en af Jyske Banks afdelinger. Hvis du tilmelder dig og alligevel ikke kan deltage, 
bedes du melde afbud på telefon 89 89 25 00 eller sende en mail til jyskeinvest@jyskeinvest.dk. 
 
Du kan også afgive fuldmagt 
Når du logger ind med NemID via jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, har du mulighed for at afgive fuld-
magt til forslag fremsat til generalforsamlingen til bestyrelsen ved bestyrelsesformand Hans Frimor med 
substitutionsret eller til tredjemand. Fuldmagten kan frit tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Jyske 
Invest Fund Management A/S. 
 
Indkaldelse og dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, præsentation af bestyrelseskan-
didater og årsrapport med revisionspåtegning er tilgængelige på hjemmesiderne jyskeinvest.dk og jyske-
portefolje.dk fra den 27. februar 2020. Adgangskort kan senest tirsdag den 10. marts 2020 rekvireres via 
jyskeinvest.dk, jyskeportefolje.dk eller ved henvendelse til Jyske Bank.  
 
Bestyrelsen 

http://www.jyskeportefolje.dk/
http://www.jyskeportefolje.dk/
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Oversigt over vedtægtsændringer 
- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 17. marts 2020 
 
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.  
 
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 uden-
landske obligationer. 
*  Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
  
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. 

§ 6.  
 
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 uden-
landske obligationer. 
*  Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
  
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. 
 

§ 6 
 
Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 

§ 6 
 
Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
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Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske obligatio-
ner. 
*  Udenlandske fast eller variabelt forrentede obli-
gationer 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 andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. 

Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske obligatio-
ner. 
*  Udenlandske fast eller variabelt forrentede obli-
gationer for max. 25% af formuen. 
 *  Indeksobligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 

godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i er-
hvervsobligationer og kan ikke investere i præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. 
 

§ 6  
 
Stk. 3. Jyske Invest Favorit Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Obligationer, udstedt eller garanteret af stater, 
realkreditinstitutter, internationale organisationer 
eller virksomheder med en høj kreditværdighed.  
*  Obligationer fra lande, der er inde i en udvikling 
fra udviklingsland til industrination i områderne 
Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko. 
*  Højtforrentede obligationer udstedt af 
realkreditinstitutter og virksomheder. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko. 
 

§ 6  
 
Stk. 3. Jyske Invest Favorit Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Obligationer, udstedt eller garanteret af stater, 
realkreditinstitutter, internationale organisationer 
eller virksomheder med en høj kreditværdighed.  
*  Obligationer fra lande, der er inde i en udvikling 
fra udviklingsland til industrination i områderne 
Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko. 
*  Højtforrentede obligationer udstedt af 
realkreditinstitutter og virksomheder. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko. 
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Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det 
amerikanske 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 registreres 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 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån. 
  
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 

Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det 
amerikanske 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 registreres 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 indskyde midler i et 
kreditinstitut. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån. 
  
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende 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 industrination i områderne 
Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligati-
onerne er forbundet med en vis kreditrisiko. 
 

§ 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 industrination i områderne 
Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligati-
onerne er forbundet med en vis kreditrisiko. 
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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. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
i Danmark. 

Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
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 pengemarkedsinstrumenter, der 
er udstedt i lokalvalutaer fra de nye markeder. Ob-
ligationerne og pengemarkedsinstrumenterne er 
udstedt af lande, der er inde i en udvikling fra ud-
viklingsland til industrination i områderne Latin-
amerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligatio-
nerne og pengemarkedsinstrumenterne kan være 
forbundet med en vis kreditrisiko.  
*  Indskud i lokalvalutaer på de nye markeder. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 
 
 
 

§ 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 pengemarkedsinstrumenter, der 
er udstedt i lokalvalutaer fra de nye markeder. Ob-
ligationerne og pengemarkedsinstrumenterne er 
udstedt af lande, der er inde i en udvikling fra ud-
viklingsland til industrination i områderne Latin-
amerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligatio-
nerne og pengemarkedsinstrumenterne kan være 
forbundet med en vis kreditrisiko.  
*  Indskud i lokalvalutaer på de nye markeder. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 

godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
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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 mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
i Danmark. 

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. 
 
Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
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. 
 
 
 
 

§ 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, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
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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 mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
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 hjemmehørende 
i Danmark. 

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

§ 6 
 
Stk. 7. Jyske Invest Virksomhedsobligationer 
Special 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 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, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
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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 mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
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 hjemmehørende 
i Danmark. 

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

§ 6  
 
Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede 
Virksomhedsobligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive 
investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, 
og som har en investmentgrade rating. 
Obligationerne 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 
amerikanske 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 registreres 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. 
 

§ 6  
 
Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede 
Virksomhedsobligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive 
investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, 
og som har en investmentgrade rating. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det 
amerikanske 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 registreres 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. 
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Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 

Afdelingen kan indskyde midler i et 
kreditinstitut. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 

§ 6 
 
Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede 
Virksomhedsobligationer SRI KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive 
investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, 
og som har en investmentgrade rating. 
Obligationerne 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 
amerikanske 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 registreres 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. 
 
 
 
 

§ 6 
 
Stk. 9. Jyske Invest Højt Ratede 
Virksomhedsobligationer SRI KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive 
investeret i obligationer, der er denomineret i EUR, 
og som har en investmentgrade rating. 
Obligationerne er forbundet med en vis 
kreditrisiko.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 

1.  
 
Midlerne kan endvidere anbringes i det 
amerikanske 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 registreres 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 indskyde midler i et 
kreditinstitut. 
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Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre for-
eninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 

Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 

§ 6  
 

Stk. 10. Jyske Invest Obligationer Engros KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
  
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
  
*  Danske stats- og realkreditobligationer 
*  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 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 

§ 6  
 

Stk. 10. Jyske Invest Obligationer Engros KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
  
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
  
*  Danske stats- og realkreditobligationer 
*  Udenlandske statsobligationer, denomineret i 
EUR 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende 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 

§ 6  
 
Stk. 11. Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 



 

 

 

 

12 

 

 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 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.  
 
 
 
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 

 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 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, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et 
kreditinstitut. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 

§ 6  
 
Stk. 12. Jyske Invest Danske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Danske aktier 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 

§ 6  
 
Stk. 12. Jyske Invest Danske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Danske aktier 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et 
kreditinstitut. 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
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Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 

 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 
 

§ 6  
 

Stk. 13. Jyske Invest Europæiske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Europæiske Aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 

§ 6  
 

Stk. 13. Jyske Invest Europæiske Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Europæiske Aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 
 

§ 6  
 
Stk. 14. Jyske Invest Globale Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  En globalt sammensat aktieportefølje. 
 

§ 6  
 
Stk. 14. Jyske Invest Globale Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  En globalt sammensat aktieportefølje. 
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Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 

Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 

§ 6  
 
Stk. 15. Jyske Invest Globale Aktier Special KL 
 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 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 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

§ 6  
 
Stk. 15. Jyske Invest Globale Aktier Special SRI 
KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 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, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 
 

§ 6  § 6  
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Stk. 16. Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.  
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i:  
*  En globalt sammensat aktieportefølje, som 
forventes at have en lavere volatilitet end det 
globale aktiemarked.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter.  
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

 
Stk. 16. Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.  
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i:  
*  En globalt sammensat aktieportefølje, som 
forventes at have en lavere volatilitet end det 
globale aktiemarked.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter.  
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 
 

§ 6  
 
Stk. 17. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.  
 
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 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 

§ 6  
 
Stk. 17. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.  
 
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, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 



 

 

 

 

16 

 

Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 

Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 

§ 6  
 
Stk. 18. Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 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 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter 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 hjemmehørende 
i Danmark. 

§ 6  
 
Stk. 18. Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 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, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 

§ 6  
 
Stk. 19. Jyske Invest USA Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 

§ 6  
 
Stk. 19. Jyske Invest USA Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
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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 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.   
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 

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, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.   
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 

§ 6 
 
Stk. 20. Jyske Invest Favorit Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  En global portefølje af selskaber, udvalgt ud fra 
specifikke forventninger til det enkelte selskabs 
afkast. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 

§ 6 
 
Stk. 20. Jyske Invest Favorit Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  En global portefølje af selskaber, udvalgt ud fra 
specifikke forventninger til det enkelte selskabs 
afkast. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 



 

 

 

 

18 

 

Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.   
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 
 

Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.   
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter. 
 

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.  
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue  på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 

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, del 
1.  
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue  på andre markeder og i unoterede 
instrumenter. 
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 

§ 6  
 
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. 
 

§ 6  
 
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. 
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Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2. 
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue  på andre markeder og i unoterede 
instrumenter.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 

Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens 
formue  på andre markeder og i unoterede 
instrumenter.  
 
Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle 
instrumenter samt udføre værdipapirudlån på 
dækket basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er 
hjemmehørende i Danmark. 
 

§ 6  
 
Stk. 23. Investering i statsobligationer mv. 
 
Den enkelte afdeling må, indenfor dennes 
investeringspolitik, investere op til 100% af sin 
formue i værdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller 
garanteret af de i Bilag 1 nævnte lande eller 
internationale institutioner af offentlig karakter i 
henhold til lov om investeringsforeninger m.v. § 
147, stk. 1, nr. 4, jf. § 148. 
 
 
Såfremt afdelingen investerer over 35% i en enkelt 
udsteder, skal beholdningen heraf bestå af 
værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter fra 
mindst seks forskellige emissioner, og 
værdipapirerne eller 
pengemarkedsinstrumenterne fra en og samme 
emission må ikke overstige 30% af afdelingens 
formue. 

§ 6  
 
Stk. 23. Investering i statsobligationer mv. 
 
Den enkelte afdeling må, indenfor dennes 
investeringspolitik, investere op til 100% af sin 
formue i værdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller 
garanteret af de i Bilag 1 nævnte lande, regionale 
myndigheder eller internationale institutioner af 
offentlig karakter i henhold til lov om 
investeringsforeninger m.v. § 147, stk. 1, nr. 4, jf. 
§ 148. 
 
Såfremt afdelingen investerer over 35% i en enkelt 
udsteder, skal beholdningen heraf bestå af 
værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter fra 
mindst seks forskellige emissioner, og 
værdipapirerne eller 
pengemarkedsinstrumenterne fra en og samme 
emission må ikke overstige 30% af afdelingens 
formue. 
 

Silkeborg, den 25. oktober 2019 Silkeborg, den 2517. oktobermarts 201920 
 

Bilag 1: 
 
I henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 
kan en afdeling investere over 35 pct. af sin formue 

Bilag 1: 
 
I henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 
kan en afdeling investere over 35 pct. af sin formue 
i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
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i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
udstedt eller garanteret af: 
a) et land eller 
b) en international institution af offentlig karakter, 
som et eller flere medlemslande deltager i, og som 
er godkendt af Finanstilsynet.  
 
 
 
 
 
 
De nævnte internationale institutioner er pt.: 
 
 

udstedt eller garanteret af et land, en regional 
myndighed eller en international institution af 
offentlig karakter, som et eller flere medlems-
lande deltager i, og som er godkendt af Finans-
tilsynet.: 
a) et land eller 
b) en international institution af offentlig karakter, 
som et eller flere medlemslande deltager i, og som 
er godkendt af Finanstilsynet.  
  
 

De nævnte internationale institutioner er pt. – 
ajourført 17.03.2020: 

 
 
  



 

 

 

 

21 

 

Investeringsforeningen Jyske Portefølje 
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.  
 

Stk. 1. FX Alpha KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingen investerer fortrinsvis i valuta og stats- 
og realkreditobligationer.  
 
Investeringsstrategien er at kombinere investerin-
ger i finansielle instrumenter på en sådan måde, at 
kortsigtet ubalance på valutamarkederne kan ud-
nyttes til at skabe et positivt afkast, uanset øvrige 
markedsbetingelser.  
 
Der kan investeres i obligationer udstedt af eller 
garanteret af den danske stat, danske realkreditin-
stitutter og internationale institutioner. Der kan i 
mindre udstrækning investeres i andre statsobli-
gationer med høj kreditværdighed. 
 
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 instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis samt udføre værdipapir-
udlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

§ 6.  
 

Stk. 1. FX Alpha KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingen investerer fortrinsvis i valuta og stats- 
og realkreditobligationer.  
 
Investeringsstrategien er at kombinere investerin-
ger i finansielle instrumenter på en sådan måde, at 
kortsigtet ubalance på valutamarkederne kan ud-
nyttes til at skabe et positivt afkast, uanset øvrige 
markedsbetingelser.  
 
Der kan investeres i obligationer udstedt af eller 
garanteret af den danske stat, danske realkreditin-
stitutter og internationale institutioner. Der kan i 
mindre udstrækning investeres i andre statsobli-
gationer med høj kreditværdighed. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis samt udføre værdipapir-
udlån. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
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§ 6  
 
Stk. 4. Danske Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en por-
tefølje af danske og udenlandske obligationer. 
 
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. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
i Danmark. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

§ 6  
 
Stk. 4. Danske Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en por-
tefølje af danske og udenlandske obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 
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. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
i Danmark. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 5. All Corporate Credit KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af højtforrentede obligationer ud-
stedt af virksomheder. Obligationerne kan være 
forbundet med en høj kreditrisiko.  
 

§ 6  
 
Stk. 5. All Corporate Credit KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af højtforrentede obligationer ud-
stedt af virksomheder. Obligationerne kan være 
forbundet med en høj kreditrisiko.  
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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 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. 
 
Andelene er denomineret i EUR med en pålydende 
værdi på 100,00 EUR. 
 
Afdelingen henvender sig til institutionelle inve-
storer og til investorer, som har indgået en aftale 
med Jyske Capital (kapitalforvaltningsområdet i Jy-
ske Bank A/S) herom. 

Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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. 
 
Andelene er denomineret i EUR med en pålydende 
værdi på 100,00 EUR. 
 
Afdelingen henvender sig til institutionelle inve-
storer og til investorer, som har indgået en aftale 
med Jyske Capital (kapitalforvaltningsområdet i Jy-
ske Bank A/S) herom. 
 

§ 6  
 
Stk. 6. Dæmpet udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
 

§ 6  
 
Stk. 6. Dæmpet udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
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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 kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 7. Stabil udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2.  
 
 

§ 6  
 
Stk. 7. Stabil udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
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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 kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 8. Balanceret udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på obligationer. 
 
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 

§ 6  
 
Stk. 8. Balanceret udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 

godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 
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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 kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 

§ 6  
 
Stk. 9. Dynamisk udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier. 
 
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 Autho-rity) samt i 
Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en 
ombytningsret til papirer, der inden-for 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, 

§ 6  
 
Stk. 9. Dynamisk udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 Autho-rity) samt i 
Rule 144 A udstedelser, hvortil der er knyttet en 
ombytningsret til papirer, der inden-for 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, 
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til størrelsen af udstedel-serne eller til likviditeten 
af disse.  
 
 
 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

til størrelsen af udstedel-serne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instru-
menter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 10. Vækst udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
  
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier.  
 
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. 
 
 

§ 6  
 
Stk. 10. Vækst udl KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
  
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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. 
 



 

 

 

 

28 

 

 
 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 11. Dæmpet akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
 
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.  
 
 
 
 

§ 6  
 
Stk. 11. Dæmpet akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
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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.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 12. Stabil akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer. 
 
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. 12. Stabil akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6 
 
Stk. 13. Balanceret akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på obligationer. 
 
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 kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 

§ 6  
 
Stk. 13. Balanceret akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på obligationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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.  
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Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 

§ 6  
 
Stk. 14. Dynamisk akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. 
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier. 
 
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 kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

§ 6  
 
Stk. 14. Dynamisk akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. 
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 

1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
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§ 6  
 
Stk. 15. Vækst akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier.  
 
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 kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån.  
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

§ 6  
 
Stk. 15. Vækst akk KL 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 19. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
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 indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 

§ 6  
 
Stk. 16. Managed Vol Aktier KL 
 

§ 6  
 
Stk. 16. Managed Vol Aktier KL 
 



 

 

 

 

33 

 

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 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 hjemmehørende 
i Danmark. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 

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, del 
1.  
 
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 hjemmehørende 
i Danmark. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 17. Investering i statsobligationer mv. 
 
Den enkelte afdeling må, indenfor dennes investe-
ringspolitik, investere op til 100% af sin formue i 
værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, ud-
stedt eller garanteret af de i Bilag 1 nævnte lande 
eller internationale institutioner af offentlig karak-
ter i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 
§ 147, stk. 1, nr. 4, jf. § 148. 
 
 
Såfremt afdelingen investerer over 35% i en enkelt 
udsteder, skal beholdningen heraf bestå af værdi-
papirer eller pengemarkedsinstrumenter fra 
mindst seks forskellige emissioner, og værdipapi-
rerne eller pengemarkedsinstrumenterne fra en og 

§ 6  
 
Stk. 17. Investering i statsobligationer mv. 
 
Den enkelte afdeling må, indenfor dennes investe-
ringspolitik, investere op til 100% af sin formue i 
værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, ud-
stedt eller garanteret af de i Bilag 1 nævnte lande, 
regionale myndigheder eller internationale insti-
tutioner af offentlig karakter i henhold til lov om 
investeringsforeninger m.v. § 147, stk. 1, nr. 4, jf. 
§ 148. 
 
Såfremt afdelingen investerer over 35% i en enkelt 
udsteder, skal beholdningen heraf bestå af værdi-
papirer eller pengemarkedsinstrumenter fra 
mindst seks forskellige emissioner, og værdipapi-
rerne eller pengemarkedsinstrumenterne fra en og 
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samme emission må ikke overstige 30% af afdelin-
gens formue. 

samme emission må ikke overstige 30% af afdelin-
gens formue. 
 

Silkeborg, den 25. oktober 2019 Silkeborg, den 1725. martsoktober 202019 
 

Bilag 1: 
 
I henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 
kan en afdeling investere over 35 pct. af sin formue 
i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
udstedt eller garanteret af: 
a) et land eller 
b) en international institution af offentlig karakter, 
som et eller flere medlemslande deltager i, og som 
er godkendt af Finanstilsynet.  
 
 
 
 
 
 
De nævnte internationale institutioner er pt.: 
 
 

Bilag 1: 
 
I henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 
kan en afdeling investere over 35 pct. af sin formue 
i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
udstedt eller garanteret af et land, en regional 
myndighed eller en international institution af 
offentlig karakter, som et eller flere medlems-
lande deltager i, og som er godkendt af Finans-
tilsynet.: 
a) et land eller 
b) en international institution af offentlig karakter, 
som et eller flere medlemslande deltager i, og som 
er godkendt af Finanstilsynet.  
  
 

De nævnte internationale institutioner er pt. – 
ajourført 17.03.2020: 
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Kapitalforeningen Jyske Portefølje 
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. FX Alpha II KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende.  
Andele kan noteres på navn. 
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 19. 
 
Afdelingen investerer fortrinsvis i valuta og stats- 
og realkreditobligationer.  
 
Investeringsstrategien er at kombinere 
investeringer i finansielle instrumenter på en 
sådan måde, at kortsigtet ubalance på 
valutamarkederne kan udnyttes til at skabe et 
positivt afkast, uanset øvrige markedsbetingelser.  
 
Der kan investeres i obligationer udstedt af eller 
garanteret af den danske stat, danske 
realkreditinstitutter og internationale 
institutioner. Der kan i mindre udstrækning 
investeres i andre statsobligationer med høj 
kreditværdighed. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes i følgende instrumenter: 
 
- Valuta, herunder afledte finansielle 

instrumenter baseret på valuta 
- Obligationer 
- Pengemarkedsinstrumenter 

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: 
 
”KL” efter en afdelings navn betyder, at afdelingen 
kan opdeles i andelsklasser, jf. § 7. 
 
Stk. 1. FX Alpha II KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. 
Andele kan noteres på navn. 
 
Afdelingen er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 19. 
 
Afdelingen investerer fortrinsvis i valuta og stats- 
og realkreditobligationer.  
 
Investeringsstrategien er at kombinere 
investeringer i finansielle instrumenter på en 
sådan måde, at kortsigtet ubalance på 
valutamarkederne kan udnyttes til at skabe et 
positivt afkast, uanset øvrige markedsbetingelser.  
 
Der kan investeres i obligationer udstedt af eller 
garanteret af den danske stat, danske 
realkreditinstitutter og internationale 
institutioner. Der kan i mindre udstrækning 
investeres i andre statsobligationer med høj 
kreditværdighed. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes i følgende instrumenter: 
 
- Valuta, herunder afledte finansielle 

instrumenter baseret på valuta 
- Obligationer 
- Pengemarkedsinstrumenter 
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- Indskud i kreditinstitutter med 
vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for 
Den Europæiske Union, i et land, som Unionen 
har indgået aftale med på det finansielle 
område, eller i et andet land, hvis 
kreditinstitutter er underlagt og følger 
tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-
reguleringen. 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle 
instrumenter på udækket basis samt udføre 
værdipapirudlån. Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller 
anvendelse af derivater). Risikoen ved gearing og 
anvendelsen af derivater på udækket basis er 
begrænset af de risikorammer, som er fastlagt af 
bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering mod valuta (ekskl. DKK) 
i forhold til formuen: Maks 300%  
Samlet bruttoeksponering mod øvrige aktivklasser 
i forhold til formuen: Maks 100%  
 
Modpartsrisiko (OTC modpartsrisiko og 
udstederspecifikrisiko) 

Den samlede eksponering mod en enkel 
modpart/udsteder kan maksimalt være 35% af 
formuen. Eksponering mod Jyske Bank A/S 
undtaget. 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser. 

- Indskud i kreditinstitutter med 
vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for 
Den Europæiske Union, i et land, som Unionen 
har indgået aftale med på det finansielle 
område, eller i et andet land, hvis 
kreditinstitutter er underlagt og følger 
tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-
reguleringen. 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle 
instrumenter på udækket basis samt udføre 
værdipapirudlån. Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller 
anvendelse af derivater). Risikoen ved gearing og 
anvendelsen af derivater på udækket basis er 
begrænset af de risikorammer, som er fastlagt af 
bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering mod valuta (ekskl. DKK) 
i forhold til formuen: Maks 300%  
Samlet bruttoeksponering mod øvrige aktivklasser 
i forhold til formuen: Maks 100%  
 
Modpartsrisiko (OTC modpartsrisiko og 
udstederspecifikrisiko) 

Den samlede eksponering mod en enkel 
modpart/udsteder kan maksimalt være 35% af 
formuen. Eksponering mod Jyske Bank A/S 
undtaget. 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser. 

§ 6  
 
Stk. 2. PB Dæmpet udl KL  
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
 
 
 
 
 

§ 6  
 
Stk. 2. PB Dæmpet udl KL  
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskat-
ningslovens § 22, stk. 2. 
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Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-

rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certifika-

ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
 
 
 
 
 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-

rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certifika-

ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
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delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen. 
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 150% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Traditionelle obligationer: 50% - 100% 

 Højrenteobligationer: 0% - 40% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
 

delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen. 
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 150% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Traditionelle obligationer: 50% - 100% 

 Højrenteobligationer: 0% - 40% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
 

§ 6  
 
Stk. 3. PB Stabil udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
 
 
 
 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 

§ 6  
 
Stk. 3. PB Stabil udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskat-
ningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer 
 
 
 
 
 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
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- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-
rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certifika-

ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 200% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 

- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-
rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certifika-

ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 200% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
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Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Aktier: 0% - 40% 

 Traditionelle obligationer: 30% - 90% 

 Højrenteobligationer: 0% - 30% 

 Råvarer 0 – 10% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
 

Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Aktier: 0% - 40% 

 Traditionelle obligationer: 30% - 90% 

 Højrenteobligationer: 0% - 30% 

 Råvarer 0 – 10% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
 

§ 6  
 
Stk. 4. PB Balanceret udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
 
 
 
 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på obligationer. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  

 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-

rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 

§ 6  
 
Stk. 4. PB Balanceret udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskat-
ningslovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på obligationer. 
 
 
 
 
 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-

rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
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- Strukturerede obligationer, herunder certifika-
ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 300% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Aktier: 20% - 60% 

 Traditionelle obligationer: 15% - 80% 

 Højrenteobligationer: 0% - 20% 

 Råvarer 0 – 15% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
 

- Strukturerede obligationer, herunder certifika-
ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 300% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Aktier: 20% - 60% 

 Traditionelle obligationer: 15% - 80% 

 Højrenteobligationer: 0% - 20% 

 Råvarer 0 – 15% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
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§ 6  
 
Stk. 5. PB Dynamisk udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
 
 
 
 
 
Afdelingens midler investeres i andele i UCITS, ka-
pitalforeninger eller udenlandske investeringsin-
stitutter, der fortrinsvis investerer i en global por-
tefølje af obligationer og aktier. Afdelingens porte-
følje er typisk med hovedvægten på aktier. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingen investerer kun i andele i UCITS, kapital-
foreninger eller udenlandske investeringsinstitut-
ter, hvis vedtægter indeholder krav om, at der kun 
kan investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 
til lov om finansiel virksomhed.   
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen kan investere i andele i UCITS, kapital-
foreninger eller udenlandske investeringsinstitut-
ter, hvis vedtægter giver mulighed for, at der må 
anvendes gearing (investering for lånte midler eller 
anvendelse af derivater), med følgende maksimum 
på gearingsrisiko:  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 500% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 

§ 6  
 
Stk. 5. PB Dynamisk udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskat-
ningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres i andele i UCITS, ka-
pitalforeninger eller udenlandske investeringsin-
stitutter, der fortrinsvis investerer i en global por-
tefølje af obligationer og aktier. Afdelingens porte-
følje er typisk med hovedvægten på aktier. 
 
 
 
 
 
 
Afdelingen investerer kun i andele i UCITS, kapital-
foreninger eller udenlandske investeringsinstitut-
ter, hvis vedtægter indeholder krav om, at der kun 
kan investeres i instrumenter omfattet af bilag 5 
til lov om finansiel virksomhed.   
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen kan investere i andele i UCITS, kapital-
foreninger eller udenlandske investeringsinstitut-
ter, hvis vedtægter giver mulighed for, at der må 
anvendes gearing (investering for lånte midler eller 
anvendelse af derivater), med følgende maksimum 
på gearingsrisiko:  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 500% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
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Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 

Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 

§ 6  
 
Stk. 6. PB Vækst udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
 
 
 
 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier.  
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-

rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certifika-

ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 

§ 6  
 
Stk. 6. PB Vækst udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskat-
ningslovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier, typisk med 
hovedvægten på aktier.  
 
 
 
 
 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdipapi-

rer, herunder depotbeviser som ADRs og 
GDRs, samt værdipapirer, hvormed der kan er-
hverves aktier ved tegning, ombytning eller 
kontant betaling,  

- Obligationer, herunder højrenteobligationer 
udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret på 

aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certifika-

ter, Exchange Traded Note (ETN) og Exchange 
Traded Commodity (ETC) 

- Indskud i kreditinstitutter med hjemsted i 
lande inden for Den Europæiske Union, i et 
land, som Unionen har indgået aftale med på 
det finansielle område, eller i et andet land, 
hvis kreditinstitutter er underlagt og følger til-
synsregler, som Finanstilsynet anser for at 
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være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 500% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Aktier: 60% - 100% 

 Traditionelle obligationer: 0% - 40% 

 Højrenteobligationer: 0% - 20% 

 Råvarer 0 – 20% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 
 

være mindst ligeså strenge som EU-regulerin-
gen 

- Investeringsfonde herunder Exchange Traded 
Funds (ETF) 

 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på udækket basis. De afledte finansielle in-
strumenter kan omfatte et bredt spektrum af in-
strumenter, herunder børsnoterede futures og op-
tioner. Ligeledes må der investeres i ikke noterede 
kontrakter (OTC).  Afdelingen må også anvende 
gearing (investering for lånte midler eller anven-
delse af derivater). Risikoen ved gearing og anven-
delsen af derivater på udækket basis er begrænset 
af de risikorammer, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Gearingsrisiko 
Samlet bruttoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 500% 
Samlet nettoeksponering i forhold til formuen: 
Maks 125% 
 
 
Afdelingens midler kan pantsættes som sikkerhed 
for foreningens forpligtelser.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 
Afdelingens midler skal investeres indenfor neden-
stående rammer målt ved nettoeksponering: 
 

 Aktier: 60% - 100% 

 Traditionelle obligationer: 0% - 40% 

 Højrenteobligationer: 0% - 20% 

 Råvarer 0 – 20% 

 Alternative investeringer: 0% - 25% 

Silkeborg, den. 21. marts 2019  Silkeborg, den 2117. marts 202019 
 

 


