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Independent Global Nov 2003 14,07% 202,33%
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Independent New Global Dec 2005 3,21% 65,08%
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Virksomhedsobligationer
DK0060091908

World Wide Invest Feb 2010 7,19% 53,29%
Vi balancerer for dig
75% globale aktier 25% virksomhedsobligationer
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Independent Invest

I 2003 fik jeg ideen til at skabe en ny 
uafhængig investeringsmulighed, og 

grundlagde Independent Invest. Siden 
starten har vores investorer gennem solide 
investeringer mere end fordoblet deres for-
muer – med et afkast efter omkostninger 
på 202%. Det placerer foreningen blandt 
de bedste. 

Vi har samtidig udviklet en stærk og 
slank organisation med et kompetent 
team på fem kollegaer.

Idéerne bag Independent 
Idégrundlaget bygger på solide investerin-
ger, selvstændighed, et enkelt koncept og 
gennemskuelige priser. Vi er uafhængige 

og gør det, der er bedst for vores investo-
rer og så for os. Vi er naturligvis også selv 
investorer.

Independent Invest
Foreningen har to globale aktieafdelinger, 
Independent Global og Independent New 
Global samt Independent Bond, der er 
kommet til med virksomhedsobligationer. 

Vi giver private, fonde og virksomheder 
mulighed for en balanceret placering, både 
i aktier i solide virksomheder i de etable-
rede og nyere markeder samt i virksom-
hedsobligationer, der giver et højere afkast 
end realkredit- og statsobligationer med 
en lavere risiko end aktier.

World Wide Invest
Yderligere har vi World Wide Invest, hvor 
vi løbende balancerer afkast og risiko med 
75% globale aktier og 25% virksomheds-
obligationer. Afdelingen er særlig velegnet 
til virksomhedsordning, pension og gaver 
til næste generation.

Independent formuerådgivning
Med individuel formueforvaltning plejer vi 
den enkelte investors formue efter en per-
sonlig udarbejdet risikoprofil. 

Målet er at opnå det bedst mulige af-
kast og bevare realværdien.

Vores arbejde bygger på egen regn-
skabsanalyse, hvor vi selv følger udviklin-
gen i de enkelte virksomheder og tilpasser 
investeringen i forhold til mulighederne på 
de globale markeder. Det giver værdi.

Personlig dialog – tillid og ordentlighed
Tiedemann Independent A/S er en fami-
lievirksomhed med to generationer, der 
sikrer kontinuitet i samarbejdet med vores 
investorer. Det giver mulighed for at skabe 
værdi langsigtet og bevare den personlige 
relation – også for investorer i flere gene-
rationer.  

Vi tilbyder globale investeringer, der er 
enkle, og som giver værdi for investor og 
virksomheden, der investeres i. 

Tillid, ordentlighed samt den person-
lige og direkte kontakt til investorerne, er 
afgørende for os. 

Vi møder vores investorer over hele lan-
det, og vi sætter pris på deres henvisning 
til nye investorer. 

Value & Vækst – Tryghed & Afkast
Vi er omhyggelige, når vi afsøger mar-
kederne for de mest veldrevne og solide 
børsnoterede virksomheder uanset aktie-
indeks. 

Vi søger virksomheder, der skaber vel-
stand på langt sigt. Og samtidig virksom-
heder der kan erhverves til fornuftige pri-
ser. Virksomheder, der optræder ordentligt 
med ydelser, der er til gavn for samfundet. 
Tryghed og afkast er nøgleordene, og vi 
gearer ikke vores investeringer.

Fremtiden - Værdien er i virksomheden 
– ikke i aktiekursen 
Vi fortsætter vores solide globale inve-
steringsstrategi og personlige kontakt til 
vores investorer. Vores erfaringer og resul-
tater gennem årene bekræfter os i, at vi er 
på rette kurs.  

Vi er overbeviste om, at investering i 
solide virksomheder med vækst i kapital 
og indtjening over tid vil afspejle sig i ak-
tiekursen. 

”Vi er ikke til 
hurtige millioner”

Grundlægger

Henrik Tiedemann

Fra idé til fremtid
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Det siger investorene om Independent

“Jeg føler aldrig, at foreningen har investeret i andet end det, der er til min fordel

- Thomas Brandt, direktør

Se mere på independentinvest.dk

“Et uafhængigt, seriøst og ordentligt selskab, der altid agerer med investorens 
bedste for øje

- Johnny Hauballe, Adm. direktør 

“For mig betyder formuerådgivning tre ting gennemskuelighed, uafhængighed og afkast

- Flemming Delfs, direktør, verdensmester 1977
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Independent Invest

Følg en overordnet strategi 

En overordnet strategi sikrer, at din forde-
ling mellem aktier, obligationer og kontan-
ter afspejler dit personlige ønske til afkast 
og risiko, og hvornår du ønsker at anvende 
midlerne. 

Vær sikker på sund spredning, men undlad 
flere værdipapirer end du kan overskue - 
indhent eventuelt råd. 

Spred købstidspunktet for 
dine langsigtede investeringer

For at reducere risikoen for at købe aktier på 
en top - køb ad flere gange spredt over 6-12 
måneder.

Stiger markedet efter den første investering, 
vil du få glæde af  din investering, og skulle det 
falde, er der mulighed for at supplere din inve-
stering på mere fordelagtige niveauer.Undgå for mange handler

Vær langsigtet og hold fast i gode inve-
steringer. 

Banker og aviser er fyldte med gode råd 
om køb og salg, der ikke altid er i inve-
storernes interesse. Investér med ”rolig 
hånd”, og lad investering i succesfulde 
virksomheder fortsætte frem for at tage 
gevinster hjem. 

Aktier køber man, holder fast i og juste-
rer kun.

Invester globalt sammen med andre

Særligt for investering i udenlandske papirer er 
professionel formueforvaltning fordelagtig frem-
for investering i enkelt aktier.

Opnå systematisk afsøgning af  investeringsmu-
ligheder i hele verden og ikke de internationale 
virksomheder der skrives om i avisen.  

Desuden får du lave handels- og depotomkost-
ninger, og tilbagesøgning af  udbytteskat.

Hos Tiedemann holder vi os til nedenstående overordnede retningslinier, 
som vores investorer også kan have fordel af  at følge.

1
2

3
4

Kornblomst
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Independent Invest

Det forløbne halvår

Beretningen indeholder en beskri-
velse af  vores investeringsstrategi, 

en vurdering af  den globale økonomiske 
og politiske udvikling, markedsforhold, 
generelle risici samt forventninger til 
vækst og værdiskabelse i virksomheder 
globalt. Herudover omhandler beretnin-
gen de forhold, der fremhæver særken-
der og risici for hver afdeling.

Værdien ligger i virksomheden 
Investeringerne tager udgangspunkt i 
sunde virksomheder, en forsigtig og or-
denligt tilgang med fokus på indhold og 
resultat efter omkostninger for investo-
rerne. Den globale spredning giver værdi 
gennem risikospredning. 

Det forløbne halvår

Udviklingen i Independent’s afdelinger 
har været tilfredsstillede i halvåret, selv-

om det har været begivenhedsrigt med 
udsving undervejs. 

Virksomhederne i Independent Glo-
bal og Independent New Global levede 
op til forventningerne og leverede frem-
gang i omsætning og indtjening.

Obligationsejere med større risiko for 
at opnå afkast
For obligationsinvestorer og investorer 
med kontantindestående, er der med 
de lave renter sket en nødvendig større 
risikotagning for at opnå et afkast. 2015 
har derfor udviklet sig usædvanligt 
positivt for verdens aktiemarkeder, og 
for Independent Invest og World Wide 
Invest. Den europæiske centralbanks 
tilførsel af  likviditet gav et nyt pust til 
den økonomiske udvikling i Europa, 
men i de seneste måneder har Europa 
politisk og økonomisk været optaget 
af  Grækenlands manglende evne og 

desværre også vilje til at leve op til sine 
låneforpligtelser og indrette landets øko-
nomi derefter. 

De tyske og franske banker blev i 
2010 reddet ud af  deres græske lån. 
Borgerne i disse lande overtog lånene 
til Grækenland fra bankerne. Græker-
nes evne og vilje til omstilling vil præge 
europæisk politik den nærmeste fremtid. 
Endvidere, har Kinas aktiemarkeder 
været præget af  en ophedning og efter-
følgende fald. Disse forhold har givet 
usikkerhed, der på det seneste har præ-
get verdens børser.

Verden er i fremgang
Grundlæggende er verden efter fem års 
afmatning igen i økonomisk fremgang 
ført an af  USA. Det tegner derfor godt 
for virksomhedernes udvikling i vores 
porteføljer og styrker forventningen til 

en fortsat positiv udvikling, selvom 
aktiekurserne vil svinge. 

Styrkelsen af  den amerikanske 
dollar og udsigten til lidt højere ren-
ter i USA end i Europa, har medvir-
ket til, at investorerne er søgt mod de 
mere udviklede markeder. Undtagel-
sen er Shanghai Børsen, der i efter-

året 2014 blev åbnet for udenlandske 
investorer. Siden er kurserne fordoblet. 
Hvad kommer let kan også let forsvin-
de. Aktierne i Shanghai faldt i juni/juli 
2015 med over 30%. Vores strategi er 
fastholdt forsigtig, med spredning uden 
investering på Shanghai Børsen og med 
en mindre del på Hong Kong Børsen.

USA forsat i front
USA har med mere end 3 års finanspo-
litiske lettelser og nulrenter skabt frem-
gang i beskæftigelse og vækst. Væksten 
fortsætter og økonomien viser bedring 
med blandt andet fremgang i industri-
produktionen og faldende arbejdsløshed. 
Fremgangen bekræftes også ved udvik-
lingen i flere interessante virksomhe-
der, der er købt til Independent Globals 
portefølje. Med en stigning i det private 
forbrug vil den positive udvikling i USA 
fortsætte. Små rentestigninger vil kom-

Resultat pr. 30.06.2015

Global 14,07%

New Global 3,21%

Bond 1,64%

World Wide Inv. 7,19%

Egen regnskabsanalyse
Virksomhedens forretningsområde skal 
kunne forstås og regnskabstal for de sid-
ste år granskes nøje med henblik på, at 
der kan leveres gode afkast i fremtiden.

RESULTAT

Independent Global 202,3%
Siden start og efter omkostninger

Virksomhedernes store egenkapital forrentes 
med 20%* efter skat

*Gennemsnit af  porteføljens virksomheder
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me i takt med, at der ses en varig og so-
lid økonomisk udvikling i virksomheder 
og i beskæftigelsen.

Kinas økonomi er betydelig, men i la-
vere vækstgear
Verdens næststørste økonomi, Kina, 
møder nye udfordringer, og er skiftet til 
et lavere vækstgear efter i mange år at 
have leveret to cifrede vækstrater til nu 
6-7%. Kina er drivkraften i Asien – og 
det førende land i sammenslutningen af  
BRICS lande, der mødes som pendant 
til G7 landene. Lønninger og boligpri-
ser er steget betydeligt i de kineske byer. 
Kina er endvidere i gang med en omstil-

ling med større investeringer i infra-
struktur, renere vand og luft. 

Virksomhedsobligationer
Selvom renterne er lave, kan der opnås 
forholdsvis attraktive renter på virk-
somhedsobligationer, især sammenlignet 
med nul rente på bankkonti og lave ren-
ter på stats- og realobligationer. 

Usikkerhed om Grækenlands på-
virkning af  Euroen har medført en lidt 
højre rente og dermed lavere priser på 
virksomhedsobligationer. Den korte 
løbetid på 2,6 år gennemsnitligt - på 
virksomhedsobligationerne i Indepen-
dent Bond, har betydet, at resultatet 
har været modstandsdygtigt over for de 
seneste måneders renteudsving, og re-
sultatet er positivt, og det bedste blandt 
sammenlignelige afdelinger. Den korte 
løbetid giver mulighed for reinvestering 
til lavere priser end for blot nogle få må-
neder siden.

Renter på et lavt niveau - valuta
Vil høje renter, som var normen i 70’er 
til 90’erne, være på vej tilbage. Det er 
der ingen grund til at forvente med den 
stigende globale konkurrence, svagere 
økonomiske vækst og heller ikke set i et 
lidt længere historisk perspektiv, hvor 

både renter og inflation har været på et 
relativt lavt niveau.

I første halvår er dollaren styrket 
med 9%. Stigningen kan fortsætte set 
i lyset af  en urolig verden og med usik-
kerhed til euroen.  Vi imødegår bevægel-
ser i valutakurser ved spredning på flere 
valutaer. 

World Wide Invest tilpasses formuen 
mellem aktier og obligationer
Der er behov for, at traditionelle obliga-
tionsinvestorer øger risikoen for at opnå 
et afkast. Med World Wide Invest kan 
det opnås, da der tilpasses en fordeling 
mellem 75 % aktier og 25% obligationer 
løbende. Denne fordeling, har vi bereg-
net, giver en god balance for at opnå et 
godt afkast og undgå at tabe på investe-
ringen over en 5 årig periode. Der opnås 
en større sikkerhed end alene for aktier 
og for obligationer en lidt større risiko, 
men mulighed for at opnå et tilfredsstil-
lende resultat af  opsparingen.

Fremtiden er positiv
I de kommende år, må det forventes, 
at de nyere økonomier genvinder deres 
økonomiske fremgang fra før finanskri-
sen, drevet af  en voksende middelklasse, 
øget velstand, der kommer virksom-
hederne i Independent’s porteføljer til 
gode. Vi forventer derfor, at aktier i sun-
de virksomheder globalt har den styrke, 
der vil vise sig i aktiekursen, og at det er 
af  værdi at holde fast og eventuelt fort-
sat supplere med aktieinvesteringer. 

Den positive udvikling i virksomhe-
derne giver grundlag for, at vi uændret 
anser aktier i solide virksomheder, som 
den bedste mulighed for at fastholde kø-
bekraften og få et afkast. Virksomheds-
obligationer giver et mindre afkast, men 
yder en større sikkerhed for udsving end 
for aktier.

Der henvises også til beretningen for 
de enkelte afdelinger.  ■

Fremtiden

Køb af  andele
Independent Global 
ISIN DK0060549277

Independent New Global
ISIN DK0060549350

Independent Bond 
ISIN DK0060091908 

World Wide Invest
ISIN DK0060209336

Foreningens andele er noteret på 
Nasdaq OMX Cph. Andelene er 
registreret i VP Securities og kan 
købes gennem alle netbanker.

”Vi holder fast i, at værdien 
ligger i virksomheden – 
ikke i aktiekursen”

Korn-Valmue
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Independent Invest

Økonomisk udvikling

Global BNP vækst i faste priser 2003-2017 (2016-2017 forventet)

Olieprisudvikling 2014/2015
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Stabiliseret global økonomisk vækst
Væksten i verden har efter nul-vækst i 
2010 bidt sig fast og ventes at fortsætte, 
med lidt højere vækstrater de kommende 
år. Fremgangen drives af  de nyere økono-
mier og USA, hvor befolkningsvækst og 
øget velstand øger forbrug og efterspørg-
sel.

Nyt leje for oliepris giver omfordeling
Olieprisen har efter faldet i sommeren/efter-
året 2014 fundet et nyt leje omkring 50-60 
dollar. Den lavere oliepris har skabt omforde-
ling fra oliesektoren til fordel for forbrugerne 
i Europa, Japan, USA og Kina og et pres på 
økonomierne i de olieproducerende lande. De 
øgede forbrugsmuligheder i Vesten vil styrke 
den økonomiske udvikling.
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Arbejdsløshed (%) i EU og USA 2005-2015
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Arbejdsløshed falder
USA skaber fortsat flere arbejdspladser, 
og arbejdsløsheden fortsætter ned. Udvik-
lingen i Europa er mere træg, og sporerne 
efter finanskrisen fortsat tydelige specielt i 
Sydeuropa. Den Europæiske Centralbanks 
opkøb af  obligationer, fortsætter og med-
virker til lave renter og derved forventning 
om økonomisk vækst.
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Independent Global leverede i            
1. halvår 2015 et resultat på 14,07% 

efter omkostninger. Siden start i 2003 
har afdelingen givet et samlet resultat 
på 202%, hvilket er blandt det bedste af  
sammenlignelige porteføljer, og så med 
en lav risikoprofil. 

Som forventet i årsrapporten 2014 
har virksomhederne i porteføljen vist 
fremgang, og aktiepriserne har været 
stigende i 1. halvår - mere end forventet.

Porteføljen
Porteføljen består af  45 solide virksom-
heder globalt, nøje udvalgt efter ufor-
andret strategi som ved start i 2003. Vi 
lægger vægt på at investere i gennem-
skuelige virksomheder med robuste pro-
dukter og forretninger.

Halvårets bedste investeringer blev 
amerikanske Aetna og Humana, der 
begge udbyder sundhedsforsikringer. I 
1. halvår steg de henholdsvis 56% og 
45%, og Aetna er kommet med et bud 
på opkøb af  hele Humana. Den italien-
ske medicinalvirksomhed Recordati steg 
47%, og viser muligheden ved investe-
ring i sunde virksomheder også i Syd-
europa.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav 
gæld og en høj egenkapitalandel på i 
gennemsnit 51%. Selv med den høje 
egenkapitalandel forrenter virksomhe-
derne i Global i gennemsnit egenkapi-
talen med 23% efter skat. Det er en flot 
stigning fra året før. Samlet beskæftiger 
virksomhederne i Independent Global 
3,5 mio. medarbejdere. Virksomhederne 
bidrager på denne måde også positivt til 

beskæftigelsen i de lande de, driver deres 
forretning. 

Solide sektorer i hele verden
Porteføljen er solidt spredt på sekto-
rer, størrelse samt lande og valutaer 
primært i de mere udviklede lande. De 
største sektorer er de stabile sektorer 
sundhed, stabilt forbrug og cyklisk for-
brug, der sikrer stabilitet i porteføljen. 

Valutaudviklingen har i halvåret væ-

ret gunstig for Global, med en stigning i 
USD på 9% som mest betydende. Også 
britiske pund og schweizerfranc er ste-
get.

Forventninger
Vi forventer, at virksomhederne i porte-
føljen vil vise fremgang i både omsæt-
ning og indtjening i 2015, underbygget 
af  en global økonomisk fremgang i 2015 
på 3,2% og større i flere dele af  verden, 
hvor vores virksomheder driver forret-
ning.

Den lavere oliepris i forhold til sid-
ste sommer er til gavn for forbrugerne 
i Europa, USA, Japan og Kina. En lav 
rente, den lavere oliepris og vækst i virk-
somhederne understøtter grundlaget for 
højere aktiepriser. Vi forventer, at det 
vil afspejle sig i en højere kurs for Inde-
pendent Global ultimo 2015.

Investerer i veldrevne 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Independent Global

Fordeling på sektorer

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling geografisk
”Den lavere oliepris og 

vækst i virksomhederne 
understøtter grundlaget 
for højere aktiepriser”

Porteføljen

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11

Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 48.109 13.242 14.827 16.455 -3.709
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 418.185 294.716 244.404 204.496 200.082

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 68.097 53.643 46.079 40.113 38.097
Periodens afkast (pct.) 14,07 4,71 6,60 8,70 -1,63
Omkostningsprocent1 0,94 0,99 0,97 0,97 1,03
ÅOP1 1,27 1,30 1,54 1,36 1,54
1 Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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Independent Invest

 Porteføljen

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

Du opnår investering i førende 
virksomheder primært i de etab-
lerede økonomier i verden.

Investeringerne spredes på sek-
torer med fokus på veldrevne 
virksomheder, der viser styrke 
i soliditet, indtjening og vækst, 
og hvor en positiv udvikling for-
ventes at fortsætte.

Italienske Recordati er en medicinal-
virksomhed med rødder tilbage til 1926. 

Virksomheden arbejder i et nicheom-
råde med fokus på udvikling og mar-
kedsføring af  medikamenter til såkaldte 
sjældne sygdomme. Færre sygdomstil-
fælde og dermed markedspotentiale for 
medicinen der udvikles, men også min-
dre konkurrence fra de større globale 
aktører. Øget velstand globalt giver flere 
livsstilssygdomme, og vil sammen med 
Recordatis evne til at udvikle ny medi-
cin, sikre den fortsatte værdiskabelse.

Andel af  formuen: 3,42%

Amerikanske Wells Fargo er en af  verdens absolut største ban-
ker, og i flere år valgt som det bedste brand inden for den ame-
rikanske bankverden. Banken blev startet i midten af  1800’ 
tallet, og har aktiviteter bredt inden for bankvirksomhed.

Blandt andet er Wells Fargo største amerikanske aktør in-
den for ejendomsfinansiering. Aktiviteten i en traditionel bank afspejler det omkring-
liggende samfund, og Wells Fargo er som sund bank med i Independent Global for at 
afspejle den forventede fortsatte økonomiske fremgang i USA.

Andel af  formuen: 2,94%

Én milliard mennesker er daglig i kon-
takt med et produkt fra den amerikanske 
sundhedsvirksomhed Johnson & John-
son. 

Virksomheden har et omfattende pro-
duktudbud med alt lige fra babypudder 
til det mest højteknologiske udstyr til 
hospitaler. Johnson & Johnson beskæfti-
ger 126.000 medarbejdere og blev startet 
i New Jersey i 1886. Johnson er stabili-
serende for porteføljen, og virksomheden 
leverer år for år vedvarende fremgang i 
resultat.

Andel af  formuen: 3,18%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

60.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Portefølje nøgletal
Soliditet 51,1%

EKF1 efter skat 23,0%

Kurs/Indre værdi 3,3

P/E (estimat 2015) 18,0
1Egenkapitalforrentning

Kursudvikling Independent Global

De 5 største aktier

Gilead Sciences 7,6%

Couche-Tard 6,3%

Humana 4,2%

Aetna 4,2%

Walgreen 3,4%

70.000

80.000
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Independent New Global leverede i 
1. halvår 2015 et resultat på 3,21% 

efter omkostninger. Siden start i 2005 
har afdelingen givet et samlet resultat 
på 65%.

Som forventet i årsrapporten 2014 
har virksomhederne i porteføljen vist 
fremgang, og aktiepriserne har været 
stigende i 1. halvår 2015. Dog svagere 
end forventet.

Styrkelsen af  den amerikanske dol-
lar og udsigten til lidt højere renter i 
Europa har, sammen med profithjem-
tagning i Kina, betydet salg af  aktier 
på de nyere markeder, hvilket også har 
sat valutaerne under pres. Dette præger 
resultatet i Independent New Global, 
hvor vi i øvrigt kun har en mindre del 
investeret i Kina.

Porteføljen
Independent New Global består af  37 
aktier i sunde virksomheder, og vi inve-
sterer i de lande, hvor væksten ventes 
højere end i de etablerede økonomier. 

Den økonomiske vækst i 2015 på de 
nyere markeder ventes på 4,3%, drevet 
af  befolkningsvækst og stigende mid-
delklasse. Virksomhederne i New Global 
får glæde af  denne vækst, med place-
ring i bl.a. Filippinerne med en forven-
tet vækst på 6,2%, Indonesien 5,0% og 
Malaysia 4,8%. 

Halvårets bedste investering blev den 
malaysiske Kossan Rubber Industries, 
der producerer gummihandsker, og den 
chilenske drikkevarevirksomhed Andi-
na, der steg henholdsvis 47% og 28%. 

Investeringerne er øget i virksomheder i 
Mexico, Taiwan, Sydafrika, Indonesien, 
Indien og Fillippinerne.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New 

Global er sunde med en lav gæld og en 
høj gennemsnitlig egenkapitalandel på 
52%, der forrentes med mere end 20% 
efter skat. 

Spredning i lande med større vækst
Investeringerne er spredt på 19 lande, 
og desuden på sektorer og størrelse af  
virksomheder. De væsentligste sektorer 
er sundhed og stabilt forbrug, der styr-

ker indholdet i porteføljen. Samlet set 
har valutapåvirkningen af  afdelingen 
været svagt positiv.

Forventninger
Væksten i verden vil de kommende 
mange år være dommineret af  befolk-
ningsvækst og stigende velstand. Det 
giver et øget forbrug og behov for sund-
hedspleje, og det kommer virksomhe-
derne i Independent New Global til 
gode.

Aktiemarkederne vil svinge, og vi 
venter, at den positive udvikling i virk-
somhederne viser sig med en højere kurs 
for Independent New Global ultimo 
2015.

Fordeling geografisk

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling på sektorer

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på de nye 
markeder med vækst

Independent New Global

”Vi forventer, at den positive 
udvikling i virksomhederne 
viser sig med stigende kurser 
i 2015”

1 Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Porteføljen

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11

Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 3.583 2.590 1.293 7.983 -13.425
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 113.112 111.327 133.853 123.819 139.166

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 36.231 33.153 33.447 29.622 30.967
Periodens afkast (pct.)  3,21 2,97 0,93 6,72 -8,75
Omkostningsprocent1 0,98 1,07 0,99 0,98 1,04
ÅOP1 1,41 1,41 1,47 1,37 1,54

Østrig
2%

Hong Kong
11%

Australien
21%

Brasilien
10%

Mexico
7%

Indien 7%

Sydafrika 4%
Singapore 4%
Ungarn 3%

Malaysia 9%

Tjekkiet
2%

Chile 3%

Polen 1%

Japan 2%

Tyrkiet 5%

UK 1%

Taiwan 1%

Indonesien 5%

Filippinerne 2%

Egenkapital over
100 mia. DKK

18%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

35%

Egenkapital under
10 mia. DKK

47%

Råvarer
4%

Kontant
4%

Tele
6%

Industri 5%

Sundhed
26%

Finans
12%

Teknologi
4%

Forbrug-
stabile
27%

Forbrug-
cyklisk

3%

Forsyning
9%
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Independent Invest

 Porteføljen

Du opnår investering globalt i 
veldrevne virksomheder med 
fokus på de nye markeder. Virk-
somhederne har aktiviteter 
i vækstlande i Asien, Afrika, 
Latinamerika, Mellemøsten og 
Central og  Østeuropa samt i 
Australien.

Der spredes på sektorer i virk-
somheder, der viser styrke i so-
liditet, indtjening og vækst.

Mexicanske 
Gruma er ver-
dens største pro-
ducent af  majs-
mel og tortillas. 
Virksomheden 
sælger sine pro-

dukter i 112 lande, og beskæftiger 18.000 
medarbejdere. Omsætningen er ligeligt 
fordelt mellem tortilla- og majsmel-
sproduktion. Virksomheden startede 
aktiviteterne i 1949, og stifterfamilien 
ejer fortsat majoriteten. Væksten sikres 
af  en voksende mexicansk befolkning i 
USA, og en stigende popularitet for me-
xicansk mad.

Andel af  formuen: 1,29%

Taiwan Semiconductor blev startet i 
1987 som verdens første dedikerede 
producent af  halvledere, der anvendes i 
alle computere, telefonener, forbruger-
elektronik, biler osv. 

Med den fortsatte vækst i udbredel-
sen af  apparater der trækker på data, 
har Taiwan Semiconductor leveret en 
imponerende vækst. Der vil også i de 
kommende år være et stort behov, og de 
fortsatte velstandsstigninger på de ny-
ere markeder giver grundlaget for vækst 
og fremgang.  

Andel af  formuen: 1,28%

Andel af  formuen: 1,1%

MTN er en international televirksomhed, med hovedsæde 
i Sydafrika, og aktiviteter i de omkringliggende afrikanske 
lande, samt Mellemøsten. Virksomheden blev startet i 1994, og 
har vedvarende leveret vækst i antal abonnenter, der er vokset 
til 28 mio. Væksten kommer primært fra datatransmission. 
MTN blev startet i 1994, og med en fornuftig og forståelig for-

retningsmodel giver virksomheden Independent New Global en stabil eksponering 
mod det ofte investeringsmæssigt usikre afrikanske kontinent.

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

45.000

15.000

25.000

35.000

De 5 største aktier
Sound Global 6,94%

Ambev 6,31%

CSL Limited 5,91%

Ramsay Health Care 5,60%

Ansell Limited 5,49%

Portefølje nøgletal
Soliditet 52,1%

EKF1 efter skat 20,0%

Kurs/Indreværdi 1,9

P/E (estimat 2015) 15,1

Baseret på senest tilgængelige 
regnskabstal (2014)
1Egenkapitalforrentning

Kursudvikling Independent New Global
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Independent Bond leverede i 1. halvår 
2015 et resultat på 1,64% efter om-

kostninger. Resultatet kan primært hen-
føres til renteindtægter. 

Afkastet indfrier vores forventninger, 
og der er i halvåret optjent renter, der 
bekræfter vores forventning i årsrappor-
ten 2014 om at udlodde et udbytte for 
2015 i underkanten af  3%. Den korte 
løbetid på papirerne i Independent 

Bond, har betydet, at resultatet har væ-
ret modstandsdygtigt over for de seneste 
måneders renteudsving, og resultatet er 
det bedste blandt sammenlignelige af-
delinger.

Siden start i december 2012 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 13%, 
og har vist sin værdi for de mange inve-
storer, der ellers har haft vanskeligt ved 
at få renter og fastholde købekraften af  
deres opsparing.

Bevare realværdien med afkast
Målet for Bond er at bevare realværdien 
og udbetale et udbytte med udgangs-
punkt i de renter, der opnås uafhængigt 
af  kursen på obligationerne, og højere 
end ved investering i realkreditobligatio-
ner eller indeståender i pengeinstitutter. 

Investors værdiskabelse fra Indepen-
dent Bond vil primært komme fra det 
årlige udbytte, og kursen på Bond for-
ventes derfor at forblive i niveauet 40 t. 
kr. – d.v.s. mellem kurs på 39 t. kr. og 
41 t.kr.

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af  36 virk-
somhedsobligationer udstedt primært i 
euro (83%) og danske kroner (6%), og i 
mindre grad norske kroner (3%), dollar 
(3%), britiske pund (2%), svenske kro-
ner (1%) samt kontant (2%). 

Den forventede løbetid holdes kort. 
Den gennemsnitlige forventede løbetid 
er 2,6 år, og intet papir har en forventet 
løbetid på mere end 7 år. 

Den begrænsede løbetid giver sikker-
hed og i øvrigt investeres der ikke i en 
rating lavere end BB- eller tilsvarende. 
Vi foretager også egen regnskabsanalyse 
for at vurdere virksomhedernes evne til 
at honorere gældsforpligtelserne.

Fem papirer er i 1. halvår indfriet, og et 
er solgt.

Forventninger 3%
Markedsrenterne forventes at blive på 
et fortsat lavt niveau. Vi forventer, at 
der indtjenes renter, der giver mulighed 
for et udbytte for 2015 på 3,0% efter 
omkostninger. Resultatet påvirkes af  de 
renter, der kan opnås ved reinvestering 
samt en betydelige likviditet i samfun-
det, manglende lånelyst og investerings-
muligheder.

Fordeling på sektorer

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

Fordeling geografisk

Independent Bond

Fordeling på 
forventet udløb

”Målet er at bevare 
realværdien og udbetale 
et godt udbytte med 
udgangspunkt i de renter, 
der opnås”

Porteføljen

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.15 30.06.14 30.06.13
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 1.415 2.275 782
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 101.300 78.668 62.566

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 39.309 40.178 38.669
Udlodning per andel (kr.) 0 0 0
Periodens afkast (pct.)  1,64 3,26 1,28
Omkostningsprocent1 0,53 0,60 0,62
ÅOP1 0,96 1,07 1,28

1 Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

England 5%

Italien 5%

Danmark 15%

Norge
3%

USA
5%

Australien 4%

Tyskland
7%

Østrig
3%

Frankrig
24%

Sverige 3%

Belgien 7%

Holland 6%
Luxembourg 1%

Spanien
9%

Tyrkiet 3%

Udløb 2-4 år
44%

Udløb 0-2 år
35%

Udløb over 5 år
3%

Udløb 4-5 år
18%

Råvarer
5%Industri

7%
Olie & gas

6%

Forbrug-stabile 
10%

Kontant
2%

Forsyning
16%

Sundhed 2%

Finans
14%

Forsikring
27%

Tele 11%
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Independent Invest

Du opnår investering i 40-50 primært europæi-
ske virksomhedsobligationer, med kort løbetid, 
udstedt af  sunde virksomheder. 

Udbytte baseres på modtagne renter og udlod-
des hvert år, uafhængigt af  kursen på obligatio-
nerne og afdelingen. Formuen er primært inve-
steret i EUR og DKK. 

 Porteføljen

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

12.2012 4.2013 8.2013 12.2013 4.2014 8.2014 12.2014 4.2015

43.000

Udbytte 
kr. 1.700

Udbytte 
kr. 625

35.000

37.000

39.000

41.000

De 5 største 
virksomhedsobligationer
Dongas 4,875%  4,9%

Orange 4,25%  4,7%

CNP 4,75%  4,7%

Casino 4,87%  4,6%

Solvay 4,199%  4,6%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,6

Gns. eff. rente  3,9%

Kursudvikling Independent Bond

Udbytte 
kr. 1.650

Æblerose
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World Wide Invest leverede i 1. 
halvår 2015 et resultat på 7,19% 

efter omkostninger. Siden start i 2010 
har afdelingen givet et samlet resultat 
på 53%.

Independent Global har i 1. halvår 
leveret et resultat større end forventet, 
Independent New Global har leveret et 
positivt resultat svagere end forventet, 
og Independent Bond har med en kort 
løbetid været modstandsdygtig over for 
de seneste måneders renteudsving, og 
leveret et positivt resultatet blandt det 
bedste af  sammenlignelige.

Dermed har World Wide Invest haft 
gevinst af  både aktier og virksomheds-

obligationer, og som forventet i årsrap-
porten 2014, har kursen været stigende.

Sammensætningen justeres løbende 
og er målsat til 75% aktier og 25% virk-
somhedsobligationer. Vi har beregnet, at 
denne sammensætning giver en gunstig 
balance mellem afkast og risiko for en 
investering med middelrisiko.

Porteføljen
Investeringen i Independent Invests tre 
afdelinger, gør porteføljen solidt funde-
ret med 82 aktier i sunde virksomheder 
globalt og 36 primært europæiske virk-
somhedsobligationer. Investeringerne 
giver således en betydelig spredning geo-

grafisk, på sektorer og størrelse.

Med både aktier og virksomhedsob-
ligationer er porteføljen velegnet til at 
fastholde realværdien med et afkast. I 
lyset af  de lave renter er det nødven-
digt, at obligationsinvestorer påtager sig 
en større risiko. Derfor er afdelingen er 
godt valg med dens balancerede stra-
tegi.

Soliditet, vækst og indtjening
Aktierne i porteføljen er placeret i virk-
somheder med en egenkapitalandel på 
gennemsnitlig 52%, der forrentes med 
22% efter skat. Obligationsinvesterin-
gen er tilrettelagt så porteføljen har en 
gennemsnitlig forventet løbetid på 2,6 
år, og intet papir har en forventet løbe-
tid på mere end 7 år. 

Funderet med spredning
Spredningen er stor på de stabile sekto-
rer sundhed, cyklisk forbrug og stabilt 
forbrug.

Forventninger
Det er forventningen, at virksomheder-
ne i porteføljen vil vise fremgang. Kur-
serne på virksomhedernes aktier ventes 
at stige og vil være påvirket af  forvente-
lige større markedsudsving i 2015. 

Markedsrenterne er lave og ventes 
fortsat på et lavt niveau, og resultatet 
af  virksomhedsobligationer forventes 
primært fra modtagne renter. Kursen på 
World Wide Invest forventes samlet at 
stige i 2015, dog mere moderat end de 
foregående år.

Porteføljen

Investerer i aktier og 
virksomhedsobligationer 

med kort løbetid 

World Wide Invest

”Porteføljen er solidt
fordelt med 82 aktier og 36 
virksomhedsobligationer, 
og giver således stor 
spredning”

Fordeling geografisk
Aktier

Virksomhedsobligationer

Afrika
2%

Europa
28%

Japan
2%

Østeuropa
1%

Australien
9%

Sydamerika
7%

Nordamerika
35%

Asien
16%

Europa
91%

Australien 4%

Nordamerika
5%

Fordeling geografisk

New Global 
29%

Global
46%

Bond
21%

Fordeling Independent
Kontant

4%

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11
Hovedtal

Halvårets nettoresultat (tkr.) 1.932 648 500 2.024 -2.401
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 35.303 20.326 17.706 22.455 46.159

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 1.533 1.335 1.236 1.110 1.125
Periodens afkast (pct.)  7,19 3,23 2,75 5,63 -5,55
Omkostningsprocent1 0,24 0,44 0,50 0,28 0,59
ÅOP1, 2 1,37 1,70 1,75 0,67 0,97

1 Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
2 Beregning af  ÅOP fra 2012 er ændret i forhold til tidligere år
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Independent Invest

 Porteføljen

Vi balancerer investeringen 
med en fordeling på 75% 
globale aktier og 25% virk-
somhedsobligationer. 

Investeringerne sammensæt-
tes med aktier i Independent 
Global og Independent New 
Global, og virksomhedsobli-
gationer med  Independent 
Bond. 

World Wide Invest er
akkumulerende.

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

2010 2011 2012 2013 2014 2015
900

1.100

1.300

Beholdning 30.06.2015
  Andel
 Antal  af  formue

Global  241 46%

New Global 290 29%

Bond 192 21%

Kontant  4%

Portefølje nøgletal
Soliditet (aktiedel) 51,7%

EKF1 efter skat 21,7%

Kurs/Indre værdi 2,6

P/E (estimat 2014) 16,7

Baseret på aktieandel, senest
tilgængelige regnskabstal (2014)
1Egenkapitalforrentning

Kursudvikling World Wide Invest

1.500

Risiko

Afkast

Solide aktier

Virksomheds-
obligationer

Realkredit-
obligationer

Statsobligationer
(DK)

Kontant

Afkast - risiko aktivklasser

World Wide Invest
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Nærværende markedsrapport er udarbejdet for at give investorer og andre interessenter information om vores foreninger og inve-
steringer. Tiedemann Independent arbejder grundigt og omhyggeligt, men vi påtager os ikke ansvar for evt. fejl eller ufuldstæn-
digheder i materialet og ej heller for eventuelle tab eller skade som følge af  modtagerens anvendelse af  materialet.

”Investering 
i kvalitets-

virksomheder, uden 
gearing og med 
betydelig global 

spredning”
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Fact Sheet 
Independent Global 
Opdateret 30. juni 2015 

Profil 
Du opnår investering i førende virksomheder primært i de etablere-
de økonomier i verden. Investeringerne spredes på sektorer med 
fokus på veldrevne virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtje-
ning og vækst, og hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte. 

Værdier 
Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 
Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 
flerårig periode at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast. 
For os er det naturligt at investere sammen med vores investorer. 
Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, 
tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 
Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Strategien er langsigtet, og 
med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, udvælges 
og sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af in-
deks. Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og 
størrelse, med fokus på veldrevne virksomheder. Vi fokuserer på, at 
driften leverer positive pengestrømme og er i en sund udvikling.  

Udvikling 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 51,13%  P/E (estimat 2015) 18,00 
EKF efter skat 23,04% Kurs/Indre værdi 3,29 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2014) 

De 10 største aktier 
Gilead Sciences 7,64% Recordati 3,42% 
Couche-Tard 6,29% BIC 3,38% 
Humana 4,21% Johnson & Johnson 3,18% 
Aetna 4,16% Wells Fargo 2,94% 
Walgreens 3,44% Lear 2,75% 

 
Regnskabstal 30. juni 2015 
Formue 418 mio. DKK 
Udbytte årligt 500 DKK (2014) 
Omsætningshastighed 0,04 (2014) 
Sharpe Ratio 2,36 
 

Omkostninger 
Af gennemsnitlig formue 2014 1,97% 
ÅOP 2014 2,40% 
Emissionstillæg 1,35% 
Indløsningsfradrag 0,55% 
 

Køb og salg 
Independent Global er børsnoteret og kan derfor altid købes og 
sælges gennem alle banker og netbanker. 
 

Kontakt 
Tiedemann Independent A/S— investeringsforvaltningsselskab  
Vimmelskaftet 48, 1161 København K, Tlf. 33 15 60 15 
Besøg vores hjemmeside www.indepdentinvest.dk 

Indre værdi (DKK) 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Årligt afkast 

Der investeres uafhængigt af 
indeks. Det globale indeks er 
anført til information for investor. 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060549277 
Bloomberg-ticker IIIGLO:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 25.000 DKK 
Børsnoteret 12. november 2003 
Udbyttebetalende Ja 
Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 
Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  
 Henrik Tiedemann, grundlægger 
Depotbank—Market maker Danske Bank 
Revision Deloitte 
Tilsyn Finanstilsynet  
  

Investeringsprofil 
Porteføljen 40 aktier globalt 
Investeringsstil Stockpicking 
Regnskabsanalyse Egen 
Benchmark/Gearing Ingen 
Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 
Anbefales til  Privat, pension, fonde/selskaber 
Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 
Gns. årligt afkast siden start 18,82% / i alt 101.164 DKK 
(Simpelt gns., efter omkostninger, inkl. udbytte) 

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må 
altid påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan 
udgøre 30-50% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og 
imødegå risici, investeres der i en globalt bredt sammensat porte-
følje af ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sek-
torer, geografi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra 
senest tilgængelige informationer, og bygger på kilder vi finder 
pålidelige. Der henvises til gældende prospekt, og der tages for-
behold for eventuelle fejl. 

Til 30. juni 2015 
Justeret for 1:2 split 1. april 2014 
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Fact Sheet 
Independent New Global 
Opdateret 30. juni 2015 

 
Profil 
Du opnår investering globalt i veldrevne virksomheder med fokus på 
de nye markeder. Virksomhederne har aktiviteter i vækstlande i 
Asien, Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Central og  Østeuropa 
samt i Australien. Der spredes på sektorer i virksomheder, der viser 
styrke i soliditet, indtjening og vækst. 

Værdier 
Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 
Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 
flerårig periode at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast. 
For os er det naturligt at investere sammen med vores investorer. 
Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, 
tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 
Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Strategien er langsigtet, og 
med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, udvælges 
og sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af in-
deks. Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og 
størrelse, med fokus på veldrevne virksomheder. Vi fokuserer på, at 
driften leverer positive pengestrømme og er i en sund udvikling. 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 52,06%  P/E (estimat 2015) 15,14 
EKF efter skat 19,95% Kurs/Indreværdi 1,90 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2014) 

De 10 største aktier 
Sound Global 6,94%  Kossan Rubber 4,07% 
Ambev 6,31% Banco Bradesco 3,07% 
CSL Limited 5,91% Arca Continental 2,82% 
Ramsey Health Care 5,60% Telstra Corporation 2,80% 
Ansell Limited 5,49% Tiger Brands 2,76% 

 
Regnskabstal 30. juni 2015 
Formue 113 mio. DKK 
Udbytte årligt 250 DKK (2014) 
Omsætningshastighed 0,08 (2014) 
Sharpe Ratio 0,78 
 

Omkostninger 
Af gennemsnit 2014 1,99% 
ÅOP 2014 2,39% 
Emissionstillæg 1,35% 
Indløsningsfradrag 0,55% 

 
Køb og salg 
Independent New Global er børsnoteret og kan altid købes og sælges 
gennem alle banker og netbanker. 

 
Kontakt 
Tiedemann Independent A/S— investeringsforvaltningsselskab  
Vimmelskaftet 48, 1161 København K, Tlf. 33 15 60 15 
Besøg vores hjemmeside www.indepdentinvest.dk 

Udvikling 
Årligt afkast Indre værdi (DKK) 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Til 30. juni 2015 

Der investeres  
uafhængigt af indeks.  
Det globale indeks er anført 
til information for investor. 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060549350 
Bloomberg-ticker IIINEW:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 25.000 DKK 
Børsnoteret 12. december 2005 
Udbyttebetalende Ja 
Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 
Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  
 Henrik Tiedemann, grundlægger 
Depotbank—Market maker Danske Bank 
Revision Deloitte 
Tilsyn Finanstilsynet  
  

Investeringsprofil 
Porteføljen 40 aktier nye markeder 
Investeringsstil Stockpicking 
Regnskabsanalyse Egen 
Benchmark/Gearing Ingen 
Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 
Anbefales til  Privat, pension, fonde/selskaber 
Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 
Gns. årligt afkast siden start 6,85% / i alt 32.540 DKK 
(Simpelt gns., efter omkostninger, inkl. udbytte) 

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må 
altid påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan 
udgøre 30-50% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og 
imødegå risici, investeres der i en globalt bredt sammensat porte-
følje af ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sek-
torer, geografi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra 
senest tilgængelige informationer, og bygger på kilder vi finder 
pålidelige. Der henvises til gældende prospekt, og der tages for-
behold for eventuelle fejl. 

Justeret for 1:2 split 1. april 2014 
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Fact Sheet 
Independent Bond 
Opdateret 30. juni 2015 

 
Profil 
Du opnår investering i 40-50 primært europæiske virksomhedsobli-
gationer udstedt af sunde virksomheder. Udbytte baseres på mod-
tagne renter og udloddes hvert år, uafhængigt af kursen på obligati-
onerne og afdelingen. Formuen er primært investeret i EUR og DKK. 
Der investeres uafhængigt af eventuelle indeks, og der anvendes 
ikke valutakursafdækning. 

Værdier 
Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 
Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 
flerårig periode at bevarerealværdien og skabe et fornuftigt afkast. 
For os er det naturligt at investere sammen med vores investorer. 
Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, 
tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 
Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Strategien er langsigtet, og 
afdelingen investerer i Investment Grade ratede obligationer supple-
ret med obligationer svarende til rating BB– eller bedre med fokus 
på europæiske virksomhedsobligationer. Ikke ratede papirer vurde-
res efter egen regnskabsanalyse. 

Udvikling 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060091908 
Bloomberg-ticker IBASENG:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 50.000 DKK 
Børsnoteret 12. september 2007 
Udbyttebetalende Ja 
Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 
Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  
 Henrik Tiedemann, grundlægger 
Depotbank—Market maker Danske Bank 
Revision Deloitte 
Tilsyn Finanstilsynet  
  

Investeringsprofil 
Porteføljen 40-50 virksomhedsobligationer,  
Investeringsstil Bond Picking 
Regnskabsanalyse Egen, rated BB– og højere 
Benchmark/Gearing Ingen 
Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 
Anbefales til  Privat, pension, fonde/selskaber 
Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 
Gns. årligt afkast siden start 5,25% 
(Simpelt gns., efter omkostninger, inkl. udbytte) 

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og der er  
risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan forekomme og 
ved ekstreme begivenheder med måske 25%. For at opnå bedst 
mulige afkast og imødegå risici, investeres der i en europæisk 
bredt sammensat portefølje af virksomhedsobligationer med kor-
tere løbetid udstedt af ordentlige virksomheder, der forventes at 
servicere deres gæld, spredt på sektorer og geografisk. Nøgletal 
er beregnet ud fra informationer, der bygger på kilder vi finder 
pålidelige. Se gældende prospekt. Der tages forbehold for evt fejl. 

Porteføljenøgletal 
Gennemsnit år til udløb/kald 2,6    
Gennemsnit effektiv rente  3,9%  
 

De 10 største virksomhedsobligationer 
Dongas 4,875% 4,90%  Mapfre 5,921% 4,51% 
Orange 4,25% 4,67% Telefonica 5% 3,89% 
CNP 4,75% 4,65% Veolia 4,45% 3,87% 
Casino 4,87% 4,61% RWE 5,625% 3,82% 
Solvay 4,199% 4,58% Origin Energy 4% 3,55% 

 
Regnskabstal 30. juni 2015 
Formue 99 mio. DKK 
Udbytte årligt 1.650 DKK (2014) 
Omsætningshastighed 0,19 (2014) 
Sharpe Ratio NA 
 

Omkostninger 
Af gennemsnit 2014 1,27% 
ÅOP 2014 1,74% 
Emissionstillæg 1,35% 
Indløsningsfradrag 0,55% 

 
Køb og salg 
Independent Bond er børsnoteret og kan derfor altid købes og sælges 
gennem alle banker og netbanker 
 

Kontakt 
Tiedemann Independent A/S— investeringsforvaltningsselskab  
Vimmelskaftet 48, 1161 København K, Tlf. 33 15 60 15 
Besøg vores hjemmeside www.indepdentinvest.dk 

Indre værdi (DKK) Årligt afkast 

Til 30. juni 2015 



Fact Sheet 
World Wide Invest 
Opdateret 30. juni 2015 

 
Profil 
Du opnår en balanceret investeringen med en fordeling på 75% 
globale aktier og 25% virksomhedsobligationer. Investeringerne 
sammensættes med aktier i Independent Global og Independent 
New Global, og virksomhedsobligationer med  Independent Bond. 

Værdier 
Tiedemann Independent A/S forestår analysen, og er investorernes 
garanti for uafhængighed og engagement. Vores væsentligste aktiv 
er vores investorer, og vi ønsker, over en flerårig periode at bevare 
realværdien og skabe et fornuftigt afkast. Vi arbejder ud fra den 
grundlæggende værdi at optræde ordentligt, tillidsfuldt og ansvar-
ligt i alle sammenhænge og for os er det naturligt at investere sam-
men med vores investorer.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst - Balance 
Der investeres i de tre afdelinger, der indeholder solide virksomhe-
der globalt, der udvælges efter egen uafhængig regnskabsanalyse. 
Sammensætningen sker uafhængigt af indeks, balanceres løbende 
og er målsat til 75% aktier globalt og 25% virksomhedsobligationer. 
Vi har beregnet, at denne sammensætning giver mulighed for et 
gunstigt afkast, og denne fordeling mindsker risikoen. Er velegnet til 
at fastholde realværdien med et afkast med 3 til 5 års investerings-
horisont. 

Udvikling 
Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Indre værdi (DKK) 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060209336 
Bloomberg-ticker WORLDWD:DC 
Afdeling under World Wide Invest 
Stykstørrelse 1.000 DKK 
Børsnoteret 16. februar 2010 
Akkumulerende  Ja 
Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 
Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  
 Henrik Tiedemann, grundlægger 
Depotbank—Market maker Danske Bank 
Revision Deloitte 
Tilsyn Finanstilsynet  
  

Investeringsprofil 
Porteføljen Independent Global, New Global 

og Bond 
Regnskabsanalyse Egen 
Benchmark/Gearing Ingen 
Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 
Anbefales til  Pension, frie midler, børneop-

sparing, virksomhedsordninger 
Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 
Afkast siden start i alt 53,29% 
(efter omkostninger)  

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må altid 
påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan udgøre 20-
40% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og imødegå risici, 
investeres der i både aktier og europæiske virksomhedsobligationer 
via Independent Invest i globale bredt sammensatte porteføljer af 
ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sektorer, geo-
grafi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra senest tilgæn-
gelige informationer, og bygger på kilder vi finder pålidelige. Der 
henvises til gældende prospekt, og der tages forbehold for evt. fejl. 

Fra 16. februar 2010 til 30. juni 2015 

Der investeres uafhængigt af indeks.  

Porteføljenøgletal 
Soliditet 51,71%  P/E (estimat 2015) 16,72 
EKF efter skat 21,69% Kurs/Indre værdi 2,57 
Baseret på aktieandel, senest tilgængelige regnskabstal (2014) 

 
Beholdning 30. juni 2015 Antal Andel af formue  
Independent Global  231 45% 
Independent New Global  285 31% 
Independent Bond  190 22%  
Kontant     2%  

 
Regnskabstal 30. juni 2015 
Formue 35 mio. DKK 
Omsætningshastighed 0,00 
Sharpe Ratio N.A. 
 

Omkostninger 
Af gennemsnitlig formue 2014 0,74% 
ÅOP 2014 2,86% 
Emissionstillæg 1,45% 
Indløsningsfradrag 0,75% 
 

Køb og salg 
World Wide Invest er børsnoteret og kan derfor altid købes og 
sælges gennem alle banker og netbanker. 
 

Kontakt 
Tiedemann Independent A/S— investeringsforvaltningsselskab  
Vimmelskaftet 48, 1161 København K 
Tlf. 33 15 60 15 
Besøg vores hjemmeside www.worldwideinvest.dk 
 



Independent Invest

Analyse og research
Peter Smed Andersen
cand. polit., forestår regn-
skabsanalysen og har en 
solid erfaring gennem 
mange års regnskabsana-
lyse af  børsnoterede virk-
somheder. Har således en 

kompetence i bedømmelse af  virksomheders regn-
skabstal, ledelse og udviklingen i virksomhedernes 
kapitalforhold og indtjening. 

Henrik Tiedemann er porte-
føljeforvalter og har grund-
lagt foreningen og udviklet 
idé og koncept. 

Har i mere end 20 år dre-
vet egen virksomhed med 
fokus på investering, finan-
siel rådgivning og økono-

misk styring. Erfaring og viden bygger også på en 
mangeårig international bank- og børserfaring og 
fra samarbejde med danske og udenlandske banker.

Børge Nordgaard Hansen, administrerende direktør 
Farum. Bestyrelsesformand for foreningerne og 
bestyrelsesmedlem i flere selskaber. Har bestridt 
bestyrelseshverv i flere industriorganisationer, 
endvidere medvirket ved et betydeligt antal virk-
somhedshandler samt ledet virksomheder i ind- og 
udland.

Thorkild Juul Jensen, administrerende direktør 
Allerød, har bestridt bestyrelseshverv inden for 
Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Gi-
roBank og ATP og bestrider bestyrelseshverv i 
flere danske virksomheder. 

Erik Neuberg Rasmussen, direktør Vejle, driver 
EGR International, en investerings- og handels-
virksomhed. Har ejet industrivirksomheden Tobøl 
Dæk A/S grundlagt i 1950 og i 2005 afhændet til 
Bridgestone. Sidder i bestyrelsen for flere faglige 
råd og sammenslutninger.

Personerne bag
er alle investorer i Independent Invest og World Wide Invest

Kontakt til investorerne
Henrik Tiedemann og Christian Tiedemann er direktører for Tiedemann Independent A/S, der har tilla-
delse fra Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab. Foruden at administrere foreningerne yder 
Tiedemann Independent A/S individuel investeringsrådgivning og formueforvaltning. 

Porteføljeforvaltning
Christian Tiedemann 
porteføljeforvalter er eksa-
mineret eksportør fra Den 
Danske Eksportskole, har 
mangeårig kompetence i 
regnskabsanlyse og udvæl-
gelse af  virksomheder til 

investering, endvidere deltagelse i management 
programmer på IMD og internationale investe-
ringsseminarer.

Økonomi
Klaus Serup HD (R)
er uddannet revisor og er 
ansvarlig for regnskaber, 
compliance samt rappor-
tering til offentlige myn-
digheder. Har en betydelig 
kompetence indenfor fi-

nansiel regnskabsaflæggelse og styring.

Tiedemann Independent A/S • Vimmelskaftet 48 • 1161 København K • 3315 6015 • kontakt@tiedem.dk

Bestyrelse
Personer der gennem mange år har vist en solid og professionel indsats i deres respektive erhvervskarriere.
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