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Central Investorinformation 

Independent Global Akk 
 

Independent Invest 

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.         

Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med 

at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.  

Værdipapirfondens navn 

Independent Global Akk 
fond i Værdipapirfonden Independent Invest II  
SE-nr.  12 88 87 24  
FT-nr.:  11.190-1 
ISIN-kode: DK0060781920 

Investeringsforvaltningsselskab 

Tiedemann Independent A/S 
Vimmelskaftet 48, 1161 København K 
Telefon 33 15 60 15 
www.independentinvest.dk 

1 2 3 4 5 6 7 

Mål og investeringspolitik 

Fonden investerer udelukkende i master fonden Independent 
Global.  

 

Målet med fonden er over en flerårig periode at bevare real-
værdien og skabe et fornuftigt afkast som helt følger Inde-
pendent Global, der globalt investerer i aktier primært i virk-
somheder i de etablerede økonomier i verden, uafhængigt af 
indeks.  

 

Independent Global Akk udbetaler ikke udbytte og geninve-
sterer modtagne udbytter.  

 

Fonden er et feederinstitut og et investeringsselskab efter 
aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1 og 2. 

Risiko– og afkastindikator 

Fondens andele handles på Nasdaq Copenhagen, fondskode 
DK0060781920. 

 

Du kan altid sælge dine investeringsandele de dage hvor 
banken holder åbent, og til de aktuelle kursværdier af dine 
investeringsandele. 

 

Fonden henvender sig primært til investorer med en investe-
ringshorisont på minimum 3-5 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiemarkederne svinger og kan stige og falde som en reak-
tion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, 
naturafhængige  eller generelle økonomiske og politiske for-
hold. Endvidere giver eksponering til valutaer valutakursud-
sving i forhold til danske kroner. 
 

Fonden investerer minimum 85 % af formuen i en UCITS 
fond og søger at være investeret mest muligt.  

 

Yderligere information om risikoforhold kan findes i prospek-
tet. 

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og 
dine afkastmuligheder af investeringen. Fonden er placeret i 
kategori 5. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. 

 

Placeringen på indikatoren er en matematisk beregning, 
bestemt af udsvingene i fondens 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. 

 

De historiske data anvendt ved beregning af risikoindikato-
ren giver ikke nødvendigvis et billede af den fremtidige pro-
fil, og risikoindikatoren kan ændres over tid. 

 

 

 
 

Lav risiko 

Lavere afkast 

 

Højere risiko 

Højere afkast 
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De viste indtrædelses– og udtrædelsesomkostninger er de 
maksimale, som du kan komme til at betale ved køb hhv. 
salg af investeringsandele. 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 ud-
gifter jf. regnskab for Independent Global for kalenderåret 
2019. Omkostningerne  varierer fra år til år og udgør beta-
ling for administration. Omkostningsprocenten beregnes af 
gennemsnittet af formuen og reducerer det mulige afkast, 
og afspejler de samlede omkostninger til fonden og den un-
derliggende fond. 
 

Omkostninger 

Tidligere resultater - Afkast historik 

Fonden er en selvstændig del af Værdipapirfonden Indepen-
dent Invest II. Fondenes aktiver og passiver er adskilt ifølge 
loven. Fondene hæfter kun for egen gæld og evt. fælles om-
kostninger. 

 

Fondens andele er frit omsættelige på NASDAQ Copenhagen. 
Indre værdi beregnes og offentliggøres på børsdage mindst 
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 Global Akk fremgår af pro-
spektet, 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: Danske Bank A/S 

Revision:  Deloitte Statsautoriseret           
   Revisionspartnerselskab 

 

Fonden er underlagt skattereglerne i Danmark. Skattelovgiv-
ningen kan påvirke din investering. 

 

Du kan ikke frit ombytte dine andele i denne fond til andele 
fra andre fonde i værdipapirfonden. 
 
Andele skal noteres på navn i Værdipapirfondens ejerbog. 

Ejerbogen føres af VP Investor Service A/S. 

 
Tiedemann Independent A/S drages kun til ansvar for oplys-
ninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige 
eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i vær-
dipapirfondens prospekt. 

 

 

Praktiske oplysninger 

 

Independent Global Akk 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. 24. februar 2020 

 

 

 

Independent Global Akk blev børsnoteret 17. februar 2017. 

 

Fondens årlige afkast er beregnet efter fradrag af alle om-
kostninger og ud fra indre værdi opgjort i danske kroner. 

 

Fonden er udstedt i danske kroner. 

 

Det historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.  

Engangsomkostninger før eller efter investering  

Indtrædelsesomkostning 0,90% 

Udtrædelsesomkostning 0,55% 

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, 

før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales 

Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år 

Løbende omkostninger 1,96% 

Omkostninger afholdt af fonden under særlige omstændig-

heder 

Resultatbetinget honorar 0,00% 

Fonden betaler intet resultatbetinget honorar 


