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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsfor-
eningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje  
 
Fælles ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, 
Marienlundsvej 36, 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. 
 

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2021 godkendes samt det heri indeholdte forslag til an-
vendelse af årets resultat. 
 
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret, som oplyst i årsrapporten, godkendes. 
 
Bestyrelsen foreslår, at det samlede bestyrelseshonorar for bestyrelsen i Investeringsforeningen 
Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Invest International, Investeringsforeningen Jyske Por-
tefølje, Kapitalforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional sættes til 
800.000 kr. for 2022. Alle foreningerne har den samme bestyrelse. Honoraret bliver betalt af for-
eningerne i henhold til foreningens andel af den samlede formue. 

 
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. 1-10 er tilføjet ”Afdelingen kan investere i konverterbare obligationer.” 
2) I §§ 6, stk. 1-9, 13-16 slettes ”Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i selskaber mv. 

hjemmehørende i Danmark.” som følge af ændringer i skattelovgivningen.  
3) I §§ 6, stk. 3-6, 9, 13-16 slettes ”…, hvis disse ikke er hjemmehørende i Danmark.” som følge 

af ændringer i skattelovgivningen. 
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4) I §§ 6, stk. 3-8 og 10 er der ændret på placeringen af sætningen ”Afdelingen kan indskyde mid-
ler i et kreditinstitut.” 

5) I § 6, stk. 4 er indsat ”Afdelingens investeringer kan være koncentreret på nogle tungtvejende 
udstedere og udstedelser.” 

6) I § 6, stk. 11 slettes ”Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, 
der modtages fra selskaber m.v., der er hjemmehørende i Danmark.” som følge af ændringer i 
skattelovgivningen. 

7) I § 6, stk. 11-16 slettes ”samt udføre værdipapirudlån”. 
8) I § 6, stk. 12 slettes fortrinsvis, så sætningen kommer til at lyde således: ”Afdelingens midler 

skal investeres i en globalt sammensat aktieportefølje, som forventes at have en lavere volati-
litet end det globale aktiemarked.” 

9) I §§ 6, stk. 14 ændres navnet på afdelingen ”Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL” til ”Jyske In-
vest Fjernøsten Aktier SRI KL” idet afdelingen er ændret til en SRI afdeling. 
 

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. 1-15 indsættes ”Afdelingen kan investere i konverterbare obligationer.” 
2) I §§ 6, stk. 1-3 og 16 slettes ”Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i selskaber mv. 

hjemmehørende i Danmark.” som følge af ændringer i skattelovgivningen. 
3) I §§ 6, stk. 1-2 og 4-19 slettes investorbegrænsningen. 
4) I § 6, stk. 3 ændres afdelingens navn fra Danske Obligationer KL til Obligationer Almen Bolig KL 

og afdelingens investeringspolitik bliver ændret, så boligorganisationer kan investere i afdelin-
gen.  

5) I §§ 6, stk. 3 og 16 slettes ”…, hvis disse ikke er hjemmehørende i Danmark.” som følge af æn-
dringer i skattelovgivningen. 

6) I §§ 6, stk. 4-15 og 18-19 er der ændret på placeringen af sætningen ”Afdelingen kan indskyde 
midler i et kreditinstitut.” 

7) I §§ 6, stk. 5-14 tilføjes alternativer for at præcisere, at der også investeres i alternativer. 
8) I §§ 6, stk. 15, 17-18 slettes ”Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslovens § 16 A, stk. 1 

og 2, der modtages fra selskaber m.v., der er hjemmehørende i Danmark.” som følge af ændrin-
ger i skattelovgivningen. 

9) I §§ 6, stk. 16-19 slettes ”samt udføre værdipapirudlån”. 
10) I §§ 6, stk. 16 slettes ”fortrinsvis” så formuleringen hedder ”Afdelingens midler skal investe-

res i en globalt sammensat aktieportefølje.” 
 

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. 1-4 ændres ”udækket basis” til ”ikke-dækket basis” så der skabes ensartethed i 

vedtægterne.  
2) I §§ 6, stk. 1-4 tilføjes alternativer for at præcisere, at der også investeres i alternativer. 
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3) I §§ 6, stk. 1-5 tilføjes ”Konverterbare obligationer” under instrumenter, som midlerne kan 
anbringes i.  

4) I §§ 6, stk. 1-5 slettes investorbegrænsningen. 
5) I §§ 6, stk. 5 samles de to punkter om strukturerede obligationer til ”Strukturerede obligatio-

ner der kan handles på enten et reguleret marked eller OTC, herunder Certifikater, Exchange 
Traded Note (ETN) og Exchange Traded Commodity (ETC)”  

6) I § 6, stk. 5 tilføjes "Afdelingens investeringer kan være koncentreret på nogle tungtvejende 
udstedere og udstedelser.” 

7) I § 6, stk. 5 slettes ”Indløsning kan kun ske den sidste bankdag i måneden.”  
8) I §§ 11, stk. 2 rettes henvisningen fra § 20, stk. 5 til § 20, stk. 4. 
9) §§ 25, stk. 1-2 slettes, da det kun er gældende for afdelinger med markedsføringstilladelse til 

detailkunder, og foreningen har afdelinger uden. Som følge heraf bliver stk. 3-4 til stk. 1-2. 
10) I § 11 præciseres det, at foreningen offentliggør emissions- og indløsningspriser mindst en 

gang månedligt. Det præciseres samtidigt, at emissions- og indløsningspriser tilstræbes of-
fentliggjort på daglig basis for afdelinger med tilladelse til markedsføring overfor detailinvesto-
rer. 

11) I §§ 25, stk. 3, laves en mindre ændring i ordlyden fra ”Foreningen opfylder sine øvrige oplys-
ningsforpligtelser over for investorerne …” til ”Foreningen opfylder sine oplysningsforpligtelser 
over for investorerne …”.  

 
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). 

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. 
 

6. Eventuelt  
 
Sådan tilmelder du dig 
Du kan tilmelde dig den ordinære generalforsamling på hjemmesiderne jyskeinvest.dk eller jyskeporte-
folje.dk, hvor der ligger et link på forsiden til vores InvestorPortal ved VP Securities A/S. 
 
Tilmelding med stemmeret skal ske senest onsdag den 16. marts 2022 kl. 23.59. 
 
 
Du kan også afgive fuldmagt 
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Når du logger ind med MitID eller NemID via jyskeinvest.dk eller jyskeportefolje.dk, har du mulighed for at 
afgive fuldmagt til forslag fremsat til generalforsamlingen til bestyrelsen ved bestyrelsesformand Hans 
Frimor med substitutionsret eller til tredjemand. Fuldmagten kan frit tilbagekaldes ved skriftlig henven-
delse 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 3. marts 2022.  
 
Bestyrelsen 

  

http://www.jyskeportefolje.dk/
http://www.jyskeportefolje.dk/
http://www.jyskeportefolje.dk/
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Oversigt over vedtægtsændringer 
- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 23. marts 2022 
 
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 
… 
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. 
… 
 

§ 6, stk. 1. Jyske Invest Korte Obligationer KL 
… 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske og uden-
landske obligationer. 
*  Indeksobligationer. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
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. 
… 
 

Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer KL 
… 
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. 

Stk. 2. Jyske Invest Lange Obligationer KL 
… 
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. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
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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 må ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber mv. hjemmehørende i Danmark. 
  
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
… 
 

Stk. 3. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL  
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*   Obligationer fra lande, der er inde i en ud-

vikling fra udviklingsland til industrination 
i områderne Latinamerika, Asien, Østeu-
ropa og Afrika. Obligationerne er forbundet 
med en vis kreditrisiko. 

 
 
 
 
 
 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
 
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. 
 

Stk. 3. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL  
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Obligationer fra lande, der er inde i en ud-

vikling fra udviklingsland til industrination 
i områderne Latinamerika, Asien, Østeu-
ropa og Afrika. Obligationerne er forbundet 
med en vis kreditrisiko. 

 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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. 
 

Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Va-
luta KL 
… 

Stk. 4. Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Va-
luta KL 
… 
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Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i 
* Obligationer og pengemarkedsinstrumen-

ter, der er udstedt i lokalvalutaer fra de nye 
markeder. Obligationerne og pengemar-
kedsinstrumenterne er udstedt af lande, 
der er inde i en udvikling fra udviklingsland 
til industrination i områderne Latiname-
rika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligatio-
nerne og pengemarkedsinstrumenterne 
kan være forbundet med en vis kreditri-
siko.  

* Indskud i lokalvalutaer på de nye marke-
der. 

 
 
 
 
 
 
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 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. 
 

Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i 
* Obligationer og pengemarkedsinstrumen-

ter, der er udstedt i lokalvalutaer fra de nye 
markeder. Obligationerne og pengemar-
kedsinstrumenterne er udstedt af lande, 
der er inde i en udvikling fra udviklingsland 
til industrination i områderne Latiname-
rika, Asien, Østeuropa og Afrika. Obligatio-
nerne og pengemarkedsinstrumenterne 
kan være forbundet med en vis kreditrisiko.  

* Indskud i lokalvalutaer på de nye marke-
der. 

 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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. 
 
Afdelingens investeringer kan være koncentre-
ret på nogle tungtvejende udstedere og udste-
delser. 
 

Stk. 5. Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 
… 

Stk. 5. Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 
… 
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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 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, 
til størrelsen af udstedel-serne eller til likviditeten 
af disse. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
 
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. 
 

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.  
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 kreditinstitut. 
 
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. 
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Stk. 6. Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI 
KL 
… 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
 
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. 
 

Stk. 6. Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI 
KL 
… 
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.  
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
 
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. 
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Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende 
i Danmark. 
 

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

Stk. 7. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobli-
gationer KL 
… 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne er forbundet med en vis kreditrisiko.  
 
 
 
 
 
 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, 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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
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 instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
… 
 

Stk. 7. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobli-
gationer KL 
… 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne er forbundet med en vis kreditrisiko.  
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
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 instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
… 
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Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobli-
gationer SRI KL 
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne er forbundet med en vis kreditrisiko.  
 
 
 
 
 
 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, 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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
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 instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
… 
 

Stk. 8. Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobli-
gationer SRI KL 
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
portefølje af obligationer udstedt af virksomheder.  
Hovedparten af afdelingens formue vil blive inve-
steret i obligationer, der er denomineret i EUR, og 
som har en investmentgrade rating. Obligatio-
nerne er forbundet med en vis kreditrisiko.  
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
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 instru-
menter samt udføre værdipapirudlån. 
… 
 

Stk. 9. Jyske Invest Obligationer Engros KL 
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
  
*   Danske stats- og realkreditobligationer 

Stk. 9. Jyske Invest Obligationer Engros KL 
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
  
*  Danske stats- og realkreditobligationer 
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*  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 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. 
 

*  Udenlandske statsobligationer, denomineret i 
EUR 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
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. 
 

Stk. 10. Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 
… 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske og uden-
landske 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. 
… 
 

Stk. 10. Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 
… 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske og uden-
landske obligationer og skatkammerbeviser. 
*  Danske og udenlandske aktier. 
*  Pantebreve med pant i fast ejendom. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
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Stk. 11. Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*  En globalt sammensat aktieportefølje, som 
forventes at have en højere bæredygtighed end det 
globale aktiemarked. 
… 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 

Stk. 11. Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
* En globalt sammensat aktieportefølje, som 
forventes at have en højere bæredygtighed end det 
globale aktiemarked. 
… 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter. 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis. 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 

Stk. 12. Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2.  
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*      En globalt sammensat aktieportefølje, som 
forventes at have en lavere volatilitet end det glo-
bale aktiemarked.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
 

Stk. 12. Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2.  
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*     Een globalt sammensat aktieportefølje, som 
forventes at have en lavere volatilitet end det glo-
bale aktiemarked.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1. 
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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 på dækket 
basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 

Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 

Stk. 13. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 
… 
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. 
 

Stk. 13. Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 
… 
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. 
 

Stk. 14. Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 
… 
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. 

Stk. 14. Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL 
… 
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. 
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Stk. 15. Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 
… 
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. 
 

Stk. 15. Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 
… 
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. 
 

Stk. 16. Jyske Invest Indiske Aktier KL 
… 
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. 
 

Stk. 16. Jyske Invest Indiske Aktier KL 
… 
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. 
 

Silkeborg, den 24. marts 2021 Silkeborg, den 234. marts 20221 
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Oversigt over vedtægtsændringer 
- som fremlægges på ordinær generalforsamling den 23. marts 2022 
 
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. Korte Obligationer Engros KL 
… 
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. 
… 
 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
2.500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 
 
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. 
… 
 

Stk. 1. Korte Obligationer Engros KL 
… 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske og uden-
landske obligationer 
*  Indeksobligationer 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
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. 
… 
 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
2.500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 
 
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. 
… 
 

Stk. 2. Lange Obligationer Engros KL 
… 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske obligatio-
ner 

Stk. 2. Lange Obligationer Engros KL 
… 
Afdelingens midler skal udelukkende investeres i: 
*  Fast eller variabelt forrentede danske obligatio-
ner 
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*  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. 
… 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
2.500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 
 
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. 
 

*  Udenlandske fast eller variabelt forrentede obli-
gationer for max. 25% af formuen 
*  Indeksobligationer 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
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. 
… 
 
Bestyrelsen har fastsat et minimumsindskud på 
2.500.000 DKK i afdelingen, jf. vedtægternes § 20, 
stk. 2. 
 
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. 
 

Stk. 3. Danske Obligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. 
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvist i en por-
tefølje af danske og udenlandske obligationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Danske Almen BoligObligationer KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 22, stk. 2. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en por-
tefølje af udstedelser i DKK af danske realkredit-
obligationer, særligt dækkede realkreditobli-
gationer, særligt dækkede obligationer og an-
dre obligationer, som frembyder en tilsva-
rende sikkerhed idet værdipapirerne skal være 
udstedt i et land inden for Den Europæiske 
Union eller i et land, som Fællesskabet har ind-
gået aftale med på det finansielle område dan-
ske og udenlandske obligationer. 
 
Der investeres også i obligationer eller gælds-
breve udstedt eller garanteret af stater eller 
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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 
investorer. 
 

regionale eller lokale myndigheder med skat-
teudskrivningsret inden for Den Europæiske 
Union eller et land, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område. 
 
Afdelingens investeringer skal overholde de i 
den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 
drift af almene boliger fastsatte grænser. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, belig-
gende i lande, der er medlemmer af Den Euro-
pæiske Union, eller i lande, som Unionen har 
indgået aftale med på det finansielle område 
og som er der er godkendt af foreningens besty-
relse, 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 ikke anvende afledte finansielle in-
strumenter samt eller udføre værdipapirudlån. 
 
Afdelingen kan ikke investere indtil 10% af for-
muen i andele i andre foreninger, afdelinger eller 
investeringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemme-
hørende i Danmark.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er al-
mene boligorganisationer som defineret i be-
kendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 
Såfremt en investor ikke opfylder dette krav, 
kan den pågældende investor blive pålagt at 
sælge eller blive tvangsindløst.  der er depotfø-
rende i Jyske Bank A/S og til institutionelle inve-
storer. 
 

Stk. 4. All Corporate Credit KL 
… 

Stk. 4. All Corporate Credit KL 
… 
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Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af højtforrentede obligationer ud-
stedt af virksomheder. Obligationerne kan være 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 

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. 
 

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af højtforrentede obligationer ud-
stedt af virksomheder. Obligationerne kan være 
forbundet med en høj kreditrisiko.  
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 5. Dæmpet udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer. 
 
 
 
 
 

Stk. 5. Dæmpet udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og alternativer med 
hovedvægten på obligationer. 
  
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
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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 kreditinstitut. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
… 
 
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 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 kreditinstitut. 
 
Der investeres maksimalt 10% af afdelingens for-
mue på andre markeder og i unoterede instrumen-
ter.  
… 
 
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. 
 

Stk. 6. Stabil udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer. 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 6. Stabil udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver med hovedvægten på obligationer. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
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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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 7. Balanceret udl KL 
… 
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 

Stk. 7. Balanceret udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten på obligationer. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 
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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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 8. Dynamisk udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, 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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 

Stk. 8. Dynamisk udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten på aktier. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
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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. 
 

Stk. 9. Vækst udl KL 
… 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 9. Vækst udl KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten på aktier. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 10. Dæmpet akk KL Stk. 10. Dæmpet akk KL 
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… 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og alternativer med 
hovedvægten på obligationer. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 11. Stabil akk KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier med hoved-
vægten på obligationer. 
 
 
 
 
 

Stk. 11. Stabil akk KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver med hovedvægten på obligationer. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
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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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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 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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 12. Balanceret akk KL 
… 
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-

Stk. 12. Balanceret akk KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten på obligationer. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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-
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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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 13. Dynamisk akk KL 
… 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  

Stk. 13. Dynamisk akk KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten på aktier. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
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Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
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 kreditinstitut. 
… 
 
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. 
 

Stk. 14. Vækst akk KL 
… 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
 

Stk. 14. Vækst akk KL 
… 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer, og aktier og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten på aktier. 
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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, 
til størrelsen af udstedelserne eller til likviditeten 
af disse.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
Afdelingen kan investere i andele i andre forenin-
ger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 
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Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 
 

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

Stk. 15. PM Taktisk Allokering KL 
… 
Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og 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. 
… 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 
 

Stk. 15. PM Taktisk Allokering KL 
… 
Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark. 
 
Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en glo-
bal portefølje af obligationer og aktier.  
 
Afdelingen kan investere i konverterbare obli-
gationer. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
 
Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

Stk. 16. Managed Vol Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*        En globalt sammensat aktieportefølje.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  

Stk. 16. Managed Vol Aktier KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: 
*        En en globalt sammensat aktieportefølje.  
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
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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 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. 

 
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. 
 

Stk. 17. Aktier SRI Indeks Engros KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark. 
… 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
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. 
 

Stk. 17. Aktier SRI Indeks Engros KL 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2. 
 
Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark. 
… 
 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instru-
menter samt udføre værdipapirudlån på dækket 
basis.  
 
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. 
 

Stk. 18. PM Aktier – Sektor/Faktor KL 
… 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2.  
 

Stk. 18. PM Aktier – Sektor/Faktor KL 
… 
Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatnings-
lovens § 21, stk. 2.  
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Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark.  
 
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.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut.  
 
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. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle 
investorer. 
 

Afdelingen beskattes af udbytter, jf. Ligningslo-
vens § 16 A, stk. 1 og 2, der modtages fra selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i Danmark.  
 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
globalt sammensat aktieportefølje.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
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 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. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er de-
potførende i Jyske Bank A/S og til institutionelle in-
vestorer. 
 

Stk. 19 PM Aktier KL 
… 
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.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 

 

Stk. 19 PM Aktier KL 
… 
Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en 
globalt sammensat aktieportefølje. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditin-
stitut. 
 
Der investeres på de regulerede markeder, der er 
godkendt af foreningens bestyrelse, jf. Bilag 2, del 
1.  
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut. 
… 
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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. 
 

Silkeborg, den 9. juni 2021 Silkeborg, den 239. martsjuni 20221 
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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, stk. 1. PB Stabil udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner 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 certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 

§ 6, stk. 1. PB Stabil udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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 og alterna-
tiver 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 værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner 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 certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
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- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded 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. 
 
… 
 
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. 
… 
 

- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded Funds (ETF) 
- Konverterbare obligationer 
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på ikke-dækket udækket basis. De afledte 
finansielle instrumenter kan omfatte et bredt 
spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede 
futures og optioner. Ligeledes må der investeres i 
ikke noterede kontrakter (OTC).  Afdelingen må 
også anvende gearing (investering for lånte midler 
eller anvendelse af derivater). Risikoen ved gearing 
og anvendelsen af derivater på ikke-dækket 
udækket basis er begrænset af de risikorammer, 
som er fastlagt af bestyrelsen.  
… 
 
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. 
… 

Stk. 2. PB Balanceret udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 

Stk. 2. PB Balanceret udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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 og alterna-
tiver, typisk med hovedvægten 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 værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner 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 certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded 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. 
  
… 
 
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. 
… 

- Aktier, omsættelige aktielignende værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner 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 certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded Funds (ETF) 
- Konverterbare obligationer 
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på ikke-dækket udækket basis. De afledte 
finansielle instrumenter kan omfatte et bredt 
spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede 
futures og optioner. Ligeledes må der investeres i 
ikke noterede kontrakter (OTC).  Afdelingen må 
også anvende gearing (investering for lånte midler 
eller anvendelse af derivater). Risikoen ved gearing 
og anvendelsen af derivater på ikke-dækket 
udækket basis er begrænset af de risikorammer, 
som er fastlagt af bestyrelsen.  
… 
 
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. 
… 
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Stk. 3. PB Dynamisk udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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. 
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner 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 certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded Funds (ETF) 
  
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 

Stk. 3. PB Dynamisk udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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 og alterna-
tiver, 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 værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner 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 certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded Funds (ETF) 
- Konverterbare obligationer 
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
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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.  
 
… 
 
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. 
… 
 

Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på ikke-dækket udækket basis. De afledte 
finansielle instrumenter kan omfatte et bredt 
spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede 
futures og optioner. Ligeledes må der investeres i 
ikke noterede kontrakter (OTC).  Afdelingen må 
også anvende gearing (investering for lånte midler 
eller anvendelse af derivater). Risikoen ved gearing 
og anvendelsen af derivater på ikke-dækket 
udækket basis er begrænset af de risikorammer, 
som er fastlagt af bestyrelsen.  
… 
 
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. 
… 
 

Stk. 4. PB Vækst udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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.  
 
Midlernes anbringelse 
Investeringerne foretages i overensstemmelse 
med afdelingens mål og risikopolitik. Midlerne kan 
anbringes direkte i følgende instrumenter: 
 
- Aktier, omsættelige aktielignende værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 

Stk. 4. PB Vækst udl KL 
 
Afdelingen har tilladelse til markedsføring overfor 
detailinvestorer. 
 
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 og alterna-
tiver, 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 værdi-
papirer, herunder depotbeviser som ADRs og GDRs, 
samt værdipapirer, hvormed der kan erhverves ak-
tier ved tegning, ombytning eller kontant betaling,  
- Obligationer, herunder højrenteobligatio-
ner udstedt af virksomheder og stater fra de nye 
markeder samt repoer. 
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- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret 
på aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded 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. 
 
…  
 

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. 
… 
 

- Valuta 
- Afledte finansielle instrumenter, baseret 
på aktier, obligationer, renter og valuta 
- Strukturerede obligationer, herunder certi-
fikater, 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 finan-
sielle område, eller i et andet land, hvis kreditinsti-
tutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Fi-
nanstilsynet anser for at være mindst lige så 
strenge som EU-reguleringen 
- Investeringsfonde herunder Exchange Tra-
ded Funds (ETF) 
- Konverterbare obligationer 
 
Der er ingen begrænsninger i afdelingens andel af 
unoterede instrumenter. 
 
Afdelingen må anvende afledte finansielle instru-
menter på ikke-dækket udækket basis. De afledte 
finansielle instrumenter kan omfatte et bredt 
spektrum af instrumenter, herunder børsnoterede 
futures og optioner. Ligeledes må der investeres i 
ikke noterede kontrakter (OTC).  Afdelingen må 
også anvende gearing (investering for lånte midler 
eller anvendelse af derivater). Risikoen ved gearing 
og anvendelsen af derivater på ikke-dækket 
udækket basis er begrænset af de risikorammer, 
som er fastlagt af bestyrelsen.  
… 
 
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. 
… 
 

Stk. 5. Alternativer KL 
… 
 
- Strukturerede obligationer, der kan handles på 

enten et reguleret marked eller OTC 
 

Stk. 5. Alternativer KL 
… 

 
- Strukturerede obligationer, der kan handles på 

enten et reguleret marked eller OTC, herunder 
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- Alternative kreditinstrumenter, herunder secu-

ritiserede positioner som eksempelvis Collate-
rilized Loans Obligation (CLO), Collaterilized 
Debt Obligation (CDO) og direkte lån  

- 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) 

 
… 
 
Afdelingen kan stille sine aktiver til sikkerhed for 
afdelingens forpligtelser.    
 
 
 
 
 
Indløsning kan kun ske den sidste bankdag i måne-
den. Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte 
objektive kriterier for indløsning i afdelingens ud-
budsmateriale. 
 
Da afdelingen investerer i illikvide aktiver, har for-
eningen bemyndigelse til at suspendere indløsning 
i kortere eller længere tid, når det skønnes nødven-
digt. Bestyrelsen har desuden bemyndigelse til at 
fastsætte objektive kriterier for suspension af ind-
løsning i afdelingens udbudsmateriale.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 

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

- Alternative kreditinstrumenter, herunder secu-
ritiserede positioner som eksempelvis Collate-
rilized Loans Obligation (CLO), Collaterilized 
Debt Obligation (CDO) og direkte lån  

- 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) 

- Konverterbare obligationer 
… 
 
Afdelingen kan stille sine aktiver til sikkerhed for 
afdelingens forpligtelser.    
 
Afdelingens investeringer kan være koncentre-
ret på nogle tungtvejende udstedere og udste-
delser. 
 
Indløsning kan kun ske den sidste bankdag i måne-
den. Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte 
objektive kriterier for indløsning i afdelingens ud-
budsmateriale. 
 
Da afdelingen investerer i illikvide aktiver, har for-
eningen bemyndigelse til at suspendere indløsning 
i kortere eller længere tid, når det skønnes nødven-
digt. Bestyrelsen har desuden bemyndigelse til at 
fastsætte objektive kriterier for suspension af ind-
løsning i afdelingens udbudsmateriale.  
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der er pri-
vate banking kunder i Jyske Bank A/S og til institu-
tionelle investorer. 
 

§ 11, stk. 1  
Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig 
indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning 
af fondsandele. Bestyrelsen træffer beslutning om 
emission af andele. Generalforsamlingen træffer 
dog beslutning om emission af fondsandele. 

§ 11, stk. 1  
Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig 
indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning 
af fondsandele. Bestyrelsen træffer beslutning om 
emission af andele. Der tilstræbes emission på 
daglig basis for afdelinger med tilladelse til 
markedsføring overfor detailinvestorer. Gene-
ralforsamlingen træffer dog beslutning om emis-
sion af fondsandele. 
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Stk. 2.  
Emissions- og indløsningspriser for de enkelte af-
delinger offentliggøres mindst hver 14. dag, idet 
der tilstræbes emission på daglig basis. Bestyrel-
sen kan beslutte, at emission eller indløsning luk-
kes eller suspenderes, eksempelvis hvis der er væ-
sentlig tvivl om værdien af afdelingens formue, jf. 
§ 20, stk. 5. 
 

Stk. 2.  
Emissions- og indløsningspriser for de enkelte af-
delinger tilstræbes offentliggjort på daglig ba-
sis for afdelinger med tilladelse til markedsfø-
ring overfor detailinvestorer. Medmindre an-
det er anført under de enkelte afdelinger, vil 
emissions- og indløsningspriser for de enkelte 
afdelinger offentliggøres mindst en gang må-
nedligt. hver 14. dag, idet der tilstræbes emission 
på daglig basis. Bestyrelsen kan beslutte, at emis-
sion eller indløsning lukkes eller suspenderes, ek-
sempelvis hvis der er væsentlig tvivl om værdien af 
afdelingens formue, jf. § 20, stk. 45. 
 

Oplysninger til investorerne 
 
Oplysninger vedrørende risikorammer 
§ 25. Alle navnenoterede investorer vil modtage 
underretning om, at en afdelings risikorammer 
ændres, senest 8 hverdage efter beslutningen er 
truffet. Ændringen bliver samtidig offentliggjort på 
en hjemmeside. Ændringen træder tidligst i kraft 
efter afdelingens investorer har haft mulighed for 
at indløse deres andele. 
 
Stk. 2. Overskrides en afdelings risikorammer of-
fentliggøres overskridelsen, senest 8 hverdage ef-
ter, at en overskridelse har fundet sted, på en 
hjemmeside.  
 
Oplysninger vedrørende øvrige væsentlige forhold  
Stk. 3.  Foreningen opfylder sine øvrige oplysnings-
forpligtelser over for investorerne ved at sende op-
lysningerne til hver enkelt investor, offentliggøre 
via årsrapporten eller gøre oplysningerne tilgæn-
gelige på en hjemmeside. 
 
Stk. 4. Forvalteren offentliggør de oplysninger 
samt eventuelle væsentlige ændringer af disse, 
som skal stilles til rådighed for investorer i over-
ensstemmelse med lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v. § 62, ved at sende oplys-
ningerne til hver enkelt investor eller gøre oplys-
ningerne tilgængelige på en hjemmeside. 
 

Oplysninger til investorerne 
 
Oplysninger vedrørende risikorammer 
§ 25. Alle navnenoterede investorer vil modtage 
underretning om, at en afdelings risikorammer 
ændres, senest 8 hverdage efter beslutningen er 
truffet. Ændringen bliver samtidig offentliggjort på 
en hjemmeside. Ændringen træder tidligst i kraft 
efter afdelingens investorer har haft mulighed for 
at indløse deres andele. 
 
Stk. 2. Overskrides en afdelings risikorammer of-
fentliggøres overskridelsen, senest 8 hverdage ef-
ter, at en overskridelse har fundet sted, på en 
hjemmeside.  
 
Oplysninger vedrørende øvrige væsentlige forhold  
Stk. 3.  Foreningen opfylder sine øvrige oplysnings-
forpligtelser over for investorerne ved at sende op-
lysningerne til hver enkelt investor, offentliggøre 
via årsrapporten eller gøre oplysningerne tilgæn-
gelige på en hjemmeside. 
 
Stk. 24. Forvalteren offentliggør de oplysninger 
samt eventuelle væsentlige ændringer af disse, 
som skal stilles til rådighed for investorer i over-
ensstemmelse med lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v. § 62, ved at sende oplys-
ningerne til hver enkelt investor eller gøre oplys-
ningerne tilgængelige på en hjemmeside. 
 

Silkeborg, den 31. august 2021 Silkeborg, den 2331. martsaugust 20221 
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