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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Portefølje 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes fredag den 27. november 2020 kl. 13:30 i Investeringsfor-
eningen Jyske Portefølje, Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, DK-8600 Silkeborg, med følgende dagsor-
den: 
 

1. Valg af dirigent  
 

2. Forslag fremsat af bestyrelsen:  
 
a. Det indstilles, at afdelingen FX Alpha KL ophører ved forenklet afvikling med forbehold for god-

kendelse fra Finanstilsynet.  
 
Baggrunden for forslaget er, at kundeefterspørgslen ikke har levet op til forventningerne, og at 
afdelingens porteføljerådgiver ønsker at nedlægge den investeringsstrategi, som afdelingen 
anvender. Bestyrelsen har endvidere vurderet, at det ikke er sandsynligt at finde en anden rele-
vant rådgiver for den resterende formue i afdelingen. 
 
Vedtægterne ændres som følge heraf som anført nedenfor. Bestyrelsen bemyndiges til efter 
Finanstilsynets godkendelse og udløb af proklama at lade afdelingen slette af vedtægterne. 

 
b. Under forudsætning af, at forslaget under punkt a om forenklet afvikling vedtages, fremsætter 

bestyrelsen forslag om ændring af vedtægterne:  
i.  I § 6, stk. 1 tilføjes ”under afvikling” efter afdelingens navn.  

 
3. 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. Eventuelt 
 

 
Sådan tilmelder du dig 
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til jyskeinvest@jyskeinvest.dk med oplysninger om dit fuldstæn-
dige navn og adresse. Du kan også ringe på telefon 89 89 25 00.  Hvis du tilmelder dig og alligevel ikke kan 
deltage, bedes du melde afbud.  
 
Dagsorden og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fremlægges på foreningens kontor, Vester-
gade 8-16, DK-8600 Silkeborg og på hjemmesiden jyskeportefolje.dk fra torsdag den 12. november 2020. 
Tilmelding skal ske senest fredag den 20. november 2020.   
 
 
Bestyrelsen

http://www.jyskeinvest.dk/
mailto:jyskeinvest@jyskeinvest.dk
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Oversigt over vedtægtsændringer 
- som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2020. 

 
Investeringsforeningen Jyske Portefølje 
Nugældende formuleringer    Foreslåede formuleringer 
 

 • Ændringer i bestemmelserne er vist med fed 
tekst i højre kolonne.  

• Sletninger vises ved, at tekstafsnit fremgår af 
venstre kolonne, mens teksten er gennemstre-
get i højre side. 

• Kun relevante stykker i en § er med.  
§ 6 

Stk.1 FX Alpha KL  

 

 

§ 6 

Stk. 1 FX Alpha KL under afvikling 

 

Silkeborg, den 10. juni 2020  
 

Silkeborg, den 1127. november juni2020 

 
 


