
 

 

 
 
 
Investeringsforeningen Jyske Invest International 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 14. december 2015 kl. 11.00 på foreningens kontor, c/o Jyske Invest 
Fund Management A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden til behandling og vedtagelse: 

 
Forslag fremsat af bestyrelsen om 
 
a. Afvikling af afdelinger 
 

 

1.  Afvikling 
Det indstilles, at fire afdelinger ophører ved afvikling med forbehold for godkendelse fra Finanstilsynet.  
 

 Jyske Invest Japanese Equities CL 

 Jyske Invest Turkish Equities CL 

 Jyske Invest Russian Equities CL 

 Jyske Invest Latin American Equities CL 
 
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. 14, 18, 19 og 25 tilføjes som følge af ovennævnte beslutning om afvikling efter afde-
lingens navn: ”- under afvikling”. 

 
             De enkelte afdelingers navn lyder derpå som følger i § 6: 
  
 § 6, stk. 14: ”Jyske Invest Japanese Equities CL – under afvikling”. 
 § 6, stk. 18: ”Jyske Invest Turkish Equities CL – under afvikling”. 

§ 6, stk. 19: ”Jyske Invest Russian Equities CL – under afvikling”. 
§ 6, stk. 25: ”Jyske Invest Latin American Equities CL – under afvikling”. 
 

 Endvidere tilføjes der i § 10, stk. 1 ud for linjerne for afdelingernes navn “- under afvikling”. 
 

 Vedtægternes § 6, stk. 1-38 ændrer nummering som konsekvens af afviklingerne til § 6, stk. 1-34 efter udløb 
af proklamafristen. 

 
b. Bemyndigelse  
Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrel-
sen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen eller som måtte blive krævet af 
Finanstilsynet i forbindelse med afviklingerne eller vedtægternes godkendelse. 
 
Dagsorden og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremlægges på foreningens kontor og på hjemmesiden 
fra og med den 25.11.2015. Eventuelle afstemninger foretages separat for de enkelte afdelinger. Adgangskort kan 
senest den 7.12.2015 rekvireres ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S.  
 
Bestyrelsen 

 

http://www.jyskeinvest.dk/

