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Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.    
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet 
med at investere i afdelingen. Det tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel    
investering.  

Værdipapirfondens navn 

Independent Bond 
afdeling i Værdipapirfonden Independent Invest  
SE-nr.  12 87 71 61  
FT-nr.:  11.187-003 
ISIN-kode: DK0060091908 

Investeringsforvaltningsselskab 

Tiedemann Independent A/S 
Vimmelskaftet 48, 1161 København K 
Telefon 33 15 60 15 
www.independentbond.dk 
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Mål og investeringspolitik 

Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som oversti-
ger afkastet på markedet for danske real– og statsobligatio-
ner under hensyntagen til afdelingens rammer for risiko, 
samt at udbetale et årligt udbytte, og samtidig have en risi-
ko, der er lavere end ved investering i aktier. 
 
Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer globalt med 
fokus på europæiske udstedelser i både ratede og ikke rate-
de værdipapirer. Ratede udstedelser med rating fra eksem-
pelvis S&P eller Moody’s vil have rating Investment Grade, 
suppleret med obligationer svarende til rating BB– eller bed-
re. 
 
Der søges opnået langsigtet formuevækst ved investering 
eller placering af midler i velledede virksomheder, der over 
en periode har vist styrke i soliditet, likviditet, indtjening til 
at servicere virksomhedens gældsforpligtelser, og hvor den-
ne udvikling forventes at fortsætte. Virksomhederne skal 
være velkapitaliseret ud fra branchens normer på investe-
ringstidspunktet. Der investeres uafhængigt af indeks. 
 
Udvælgelsen baseres enten på officielle ratings eller ud fra 
investeringsforvaltningsselskabets regnskabsanalyse og ved 
afdækning af virksomhedens forretningsgrundlag og ledel-
sens forventninger. 
 
Likviditet i afdelingen opnås ved at investere i virksomheds-
obligationer med varieret løbetid –  mellem 1 og op til 7 år. 
 
Afdelingens midler placeres i obligationer på et reguleret 
marked, omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF eller på et andet marked beliggende i et land, 
der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som 

Risiko– og afkastindikator 

Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, og som er reguleret, regelmæssigt arbejdende, ander-
kendt og offentligt. 
 
Investering kan endvidere ske gennem andele i andre for-
eninger, afdelinger herunder aktieafdelinger eller investe-
ringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger 
m.v. Afdelingen må dog højst placere 10 pct. af sin formue i 
sådanne andele samt for op til 30% i kredit- og statsobligati-
oner samt op til 20% i børsnoterede aktier i virksomheder 
domicileret udenfor Danmark.  
   
Kontante midler kan ligge som indskud i såvel kroner som 
anden valuta. Der kan placeres op til 20% i likvide midler 
eller pengemarkedsinstrumenter. 80% af formuen skal være 
denomineret i EUR, DKK, NOK, SEK, GBP, CHF - valutasik-
ring foretages sædvanligvis ikke.  
 
Afdelingen er udbyttebetalende, og udbytte besluttes årligt 
på generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af 
marts.  
 
Afdelingens beviser handles på Nasdaq Copenhagen, fonds-
kode DK0060091908. Du kan altid sælge dine investerings-
beviser de dage hvor banken holder åbent, og til de aktuelle 
kursværdier af dine investeringsbeviser. 
 
Afdelingen henvender sig primært til investorer med en in-
vesteringshorisont på mere end 2-3 år. 
 
 

des, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt 
billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. 
 
Virksomhedsobligationer svinger og kan stige og falde som 
en reaktion på selskabsspecifikke, politiske, regulerings-
mæssige, naturafhængige  eller generelle økonomiske og 
politiske forhold. Endvidere giver eksponering til valutaer 
valutakursudsving i forhold til danske kroner. 
 
Afdelingen investerer sædvanligvis 1-3 % af formuen, mak-
simalt op til 5 % i en enkelt obligation, på købstidspunktet. 
På denne måde søges, sammen med spredning geografisk 
og på sektorer, større udsving i værdien af afdelingen imø-
degået. 
 
Risikoskalaen tager ikke højde for eksempelvis devaluerin-
ger, politiske indgreb og andre pludselige udsving. 
 
Yderligere information om risikoforhold kan findes i prospek-
tet.  

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og 
dine afkastmuligheder af investeringen. Afdelingen er place-
ret i kategori 3. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. 
 
Placeringen på indikatoren er en matematisk beregning, 
bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste 
fem år og/eller repræsentative data. Store udsving er lig 
med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små 
udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre 
på risikoskalaen. 
 
Afdelingen investerer i obligationer fra virksomheder. Obli-
gationer fra virksomheder er normalt mere kurstabile end 
aktier og mindre kursstabile end danske stats- og realkredit-
obligationer.  
Afdelingens placering på risikoskalaen er ikke fast. Kategori-
seringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyl-

Lav risiko 
Lavere afkast 

Højere risiko 
Højere afkast 
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Omkostninger 

Afdelingen er en selvstændig del af Værdipapirfonden Inde-
pendent Invest. Dine investeringer bliver ikke påvirket af 
udviklingen i andre afdelinger under Værdipapirfonden  In-
dependent Invest. Afdelingernes aktiver og passiver er ad-
skilt ifølge loven. Afdelingerne hæfter kun for egen gæld og 
evt. fælles omkostninger. 
  
Afdelingens beviser er frit omsættelige på NASDAQ Copen-
hagen. Indre værdi beregnes og offentliggøres på børsdage 
mindste tre gange dagligt på: 
www.independentinvest.dk og  www.nasdaqomxnordic.com.  
 
Oplysninger om aflønningspolitikken i Tiedemann Indepen-
dent A/S er tilgængeligt i prospekt. Yderligere information 
om investering i  Independent       Bond fremgår af prospek-
tet, seneste  årsrapport og halvårsrapport, der kan ses på 
www.independentinvest.dk og udleveres gratis hos: 
 
Tiedemann Independent A/S 
Vimmelskaftet 48 
DK-1161 København K 
Tlf. 33 15 60 15 

 

  

Hjemmeside:  www.independentinvest.dk 
Depotselskab: Dansk Bank A/S 
Revision:  Deloitte Statsautoriseret           
   Revisionspartnerselskab 
 
Afdelingen er underlagt skattereglerne i Danmark. Skatte-
lovgivningen kan påvirke din investering. Ved udbetaling af 
udbytte tilbageholdes dansk a conto skat. 
 
Du kan ikke frit ombytte dine beviser i denne afdeling til 
beviser fra andre afdelinger i værdipapirfonden. 
  
Tiedemann Independent A/S drages kun til ansvar for oplys-
ningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagti-
ge eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele  i 
værdipapirfonden prospekt. 

Praktiske oplysninger 

 

Independent Bond er godkendt i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet. 

Tiedemann Independent A/S er godkendt i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet. 

Den centrale investorinformation er korrekt pr. 12. april 2019 

Afdelingen blev børsnoteret 12. september 2007.  
 
De viste resultater før 2013 er opnået ved en anden investe-
ringsstrategi, og er ikke retningsgivende for de fremtidige 
afkast. 
 
26. oktober 2012 ændredes investeringsstrategien til virk-
somhedsobligationer. 
 
Afdelingens årlige afkast er beregnet efter fradrag af alle 
omkostninger og ud fra indre værdi opgjort i danske kroner 
og med geninvestering af udbytte.  
 
Afdelingen er udstedt i danske kroner. 
 
Det historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.  
 
 

 

De viste indtrædelses– og udtrædelsesomkostninger er de 
maksimale, som du kan komme til at betale ved køb hhv. 
salg af investeringsbeviser. Omkostningerne dækker forenin-
gens udgifter i forbindelse med medlemmers tilgang og af-
gang. Du kan komme ud for at betale mindre. Oplysninger 
herom kan fås hos investeringsforvaltningsselskabet. 
 
De løbende omkostninger er baseret på det seneste års udgif-
ter jf. regnskab for kalenderåret 2018. Omkostningerne  vari-
erer fra år til år og udgør betaling for administration og her-
under betaling for distribution og rådgivning. Omkostnings-
procenten beregnes af gennemsnittet af formuen og reduce-
rer det mulige afkast. 

Tidligere resultater - Afkast historik (tidligere Independent BasicEnergy Global) 

Engangsomkostninger før eller efter investering  

Indtrædelsesomkostning 0,65% 

Udtrædelsesomkostning 0,35% 

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, 
før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales 

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år 

Løbende omkostninger 0,95% 

Omkostninger afholdt af afdelingen under særlige omstæn-
digheder 

Resultatbetinget honorar 0,00% 

Afdelingen betaler intet resultatbetinget honorar 


