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Independent Mix 

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke mar-
kedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative investerings-
fonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. De tilrådes at læse doku-
mentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.  

Kapitalforeningens navn 

Independent Mix 
afdeling i Kapitalforeningen Independent Invest  
SE-nr.  32 53 61 58 
FT-nr.:  24.051-1 
ISIN-kode: DK0060209336 

Forvalter 

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

Målet med denne afdeling er over en flerårig periode at be-
vare realværdien og skabe et fornuftigt afkast gennem solide 
investeringer. 

Der balanceres med en fordeling på 75% af den investerede 
formue i aktieafdelingerne Independent Global og Indepen-
dent Generations og 25% af den investerede formue i obli-
gationsafdelingen Independent Bond. Der tillades udsving i 
fordelingen mellem aktieafdelingerne og virksomhedsobliga-
tionsafdelingen i et bånd på 10% point til hver side. 

Ved investering i Independent Global og Generations spre-
des investeringerne geografisk, på størrelse og sektorer med 
fokus på veldrevne virksomheder, der viser styrke i soliditet, 
indtjening og vækst, hvor driften viser positive pengestrøm-
me, og hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte. 

Ved investering Independent Bond investeres i Investment 
Grade ratede obligationer suppleret med obligationer sva-
rende til rating BB– eller bedre med fokus på europæiske 
virksomhedsobligationer.  

Der anvendes ikke benchmark. 

Risiko– og afkastindikator 

Ikke ratede papirer vurderes efter egen regnskabsanalyse. 

Strategien er langsigtet, og for aktier har den udgangspunkt 
i egen uafhængig regnskabsanalyse. Både for aktier og obli-
gationer sammensættes porteføljen uafhængigt af indeks. 

Herudover tages der hensyn til forhold og likviditet på det 
pågældende marked, hvor virksomhedens aktie eller obliga-
tion handles. 

Afdelingen er akkumulerende, og udlodder ikke udbytte. 
Derfor velegnet til liberalt erhverv i virksomhedsskatteord-
ning, pensioner og opsparing til børn og børnebørn. 

Afdelingens beviser handles på Nasdaq Copenhagen, fonds-
kode DK0060209336. 

Du kan altid sælge dine investeringsbeviser 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 5 år. 

 
Prisen på en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede 
marked og kan derved give et afkast, som afviger fra mar-
kedet.  
 
Aktie– og obligationsmarkederne svinger og kan stige og 
falde som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske, regu-
leringsmæssige, naturafhængige  eller generelle økonomiske 
og politiske forhold. Endvidere giver eksponering til valutaer 
valutakursudsving i forhold til danske kroner. 
 
Obligationer fra virksomheder er normalt mere kursstabile 
end aktier og mindre kursstabile end danske stats- og real-
kreditobligationer.  
 

Afdelingens væsentligste risikofaktorer udgøres af selskabs–, 
markeds–, rente– og kreditrisici. Risikofaktorerne er ikke 
udtømmende. Information om risikoforhold er oplyst i inve-
storoplysninger for foreningen. 

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og 
dine afkastmuligheder af investeringen. Afdelingen er place-
ret i kategori 4. 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. 

 

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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Independent Mix 

 

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 forvalter. 
 
De løbende omkostninger er baseret på det seneste års ud-
gifter inkl. andelen af omkostninger i året i de andele, som 
afdelingen investerer i jf. regnskab for kalenderåret 2018. 
Omkostningerne  varierer fra år til år og udgør betaling for 
administration og herunder betaling for distribution og råd-
givning. Afdelingens løbende omkostninger udgør i 2019 0 
kroner. Omkostningsprocenten beregnes af gennemsnittet af 
formuen og reducerer det mulige afkast. Foreningen indtræ-
der og udtræder af Independent Invest alene ved betaling af 
handelsomkostninger. 

Omkostninger 

Tidligere resultater - Afkast historik 

Afdelingen er en selvstændig del af kapitalforeningen Inde-
pendent Invest. 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 Mix fremgår af investoroplys-
ninger og seneste  årsrapport, 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 

Depositar:  Danske Bank A/S 

Revision:  Deloitte Statsautoriseret           
   Revisionspartnerselskab 

 

Afdelingen er underlagt skattereglerne i Danmark. Skatte-
lovgivningen kan påvirke din investering. 

 
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 den 
denne alternative investeringsfonds prospekt. 

 

 

Praktiske oplysninger 

 

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

Tiedemann Independent A/S er godkendt i Danmark og er under tilsyn af Finanstilsynet. 
Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. 18. november 2019 

 

 

Independent Mix blev børsnoteret 16. februar 2010.  

 

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.  

 
Engangsomkostninger før eller efter investering  

Indtrædelsesomkostning 0,50% 

Udtrædelsesomkostning 0,50% 

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

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond i 
løbet af et år 

Løbende omkostninger 1,75% 

Omkostninger afholdt af den alternative investeringsfond 
under særlige omstændigheder 

Resultatbetinget honorar 0,00% 

Afdelingen betaler intet resultatbetinget honorar 


