
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Investeringsforeningen Jyske Invest International 
 
2. ekstraordinære generalforsamling afholdes den 14. maj 2012 kl. 10.00 på foreningens kontor, c/o Jyske Invest 
Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden til behandling og endelig vedta-
gelse: 
 
Forslag fremsat af bestyrelsen om 
 
a. Afvikling af afdelinger 
 

 

1.  Afvikling 
Det indstilles, at to afdelinger ophører ved afvikling med forbehold for godkendelse fra Finanstilsynet. Afdeling Jyske 
Invest Swedish Equities og Jyske Invest Global Real Estate Equities afvikles til ophør. 
 
Baggrunden er, at afdelingerne har en meget lille formue, da der ikke har været nogen større efterspørgsel fra investo-
rerne de seneste år. Den lave formue betyder, at afdelingerne ikke er rentable, hverken for foreningen eller for investo-
rerne og derfor indstilles de nedlagt. 
 
Vedtægterne ændres som følge heraf som anført nedenfor. Bestyrelsen bemyndiges til efter Finanstilsynets godken-
delse og udløb af proklama at lade afdelingerne slette af vedtægterne. 
  
2. Vedtægtsændringer  

 Vedtægternes § 6, stk. 13 og 26 tilføjes som følge af ovennævnte beslutning om afvikling efter afdelingens 
navn: ”- under afvikling”. 

 
             De enkelte afdelingers navn lyder derpå som følger i § 6: 
 
 § 6, stk. 13: Jyske Invest Swedish Equities – under afvikling 
  
 § 6, stk. 26: Jyske Invest Global Real Estate Equities – under afvikling 
  

 Endvidere tilføjes der i § 10, stk. 1 ud for linjerne for Afdeling Jyske Invest Swedish Equities og Jyske Invest 
Global Real Estate Equities “- under afvikling” 

 

 Overskriften til § 6, stk. 26 ”Aktieafdelinger, der investerer i en bestemt branche” slettes når de afviklede 
afdelinger udgår af vedtægterne. 
 

 Vedtægternes § 6, stk. 1-38 ændrer nummering som konsekvens af afviklingerne til § 6, stk. 1-36. 
 
b. Ændring af ”Jyske Invest Eastern European Equities” til ”Jyske Invest Russian Equities” 
 
1. Ændring 
Det indstilles, at afdelingen ”Jyske Invest Eastern European Equities” ændrer navn til ”Jyske Invest Russian Equities” 
og at det geografiske område ændres fra ”østeuropæiske aktier, incl. Tyrkiet.” til ”russiske aktier”.  
 
Baggrunden herfor er, at afdelingen allerede nu har 2/3 af sine investeringer i russiske aktier. Med den foreslåede 
ændring bliver afdelingen ren russisk. 
 
Vedtægterne ændres som følge heraf som anført nedenfor.  



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
2. Vedtægtsændringer 

 I vedtægternes § 6, stk. 25 ændres navnet ” Jyske Invest Eastern European Equities” til ” Jyske Invest Rus-
sian Equities” og det geografiske område ændres fra ”østeuropæiske aktier, incl. Tyrkiet.” til ”russiske akti-
er” og lyder derpå: 
 

 § 6, stk. 25. Jyske Invest Russian Equities 

 Afdelingen er skattefri akkumulerende og bevisudstedende. Afdelingens midler investeres 

fortrinsvis i russiske aktier. 
 

  

 Hele § 6, stk. 25 flyttes fra afsnittet ”Brede aktieafdelinger” til afsnittet ”Aktieafdelinger, der investerer i et 
enkelt land” og hedder fremover § 6, stk. 19 (ny nummerering jf. ovenfor i a.2.) når de afviklede afdelinger 
udgår af vedtægterne. 
 

 Endvidere ændres navnet i § 10, stk. 1 fra ”Jyske Invest Eastern European Equities” til ”Jyske Invest Russian 
Equities”.  Når de afviklede afdelinger udgår af vedtægterne flyttes afdelingen til sin nye plads i afdelings-
rækken efter Afdeling Jyske Invest Turkish Equities. 

 
På foreningens ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2012 blev forslagene vedtaget. Da mindst halvdelen 
af formuen ikke var repræsenteret, forudsætter endelig vedtagelse af de stillede forslag, at forslagene også vedtages 
på en 2. ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dagsorden og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer har været fremlagt på foreningens kontor og på hjem-
mesiden fra og med den 30.03.2012. Eventuelle afstemninger foretages separat for de enkelte afdelinger. Adgangs-
kort kan senest den 09.05.2012 rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S.  
 
Bestyrelsen 
 

 


