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Independent Invest

Mål og værdier
Foreningens navn er en garanti til 
vores investorer om uafhængighed og 
engagement. 

Bestyrelsens og direktionens med-
lemmer finder det naturligt selv at 
investere i foreningen for også derved 
at vise deres tillid.

Fra idé til fremtid
Vi er i dag vokset til et stærkt team på 
fem kollegaer, fra jeg fik idéen til at 
stifte Independent Invest, som en uaf-
hængig forening, i 2003. 

Investeringsstrategien bygger på 
tryghed og har vist resultater, der pla-
cerer foreningen blandt de bedste inve-
steringsforeninger i Danmark. 

Afkastet har også været bedre end 
det globale aktieindeks efter omkost-
ninger. Foreningen har to globale ak-
tieafdelinger, Independent Global og 
Independent New Global. I 2012 er In-
dependent Bond kommet til med euro-
pæiske virksomhedsobligationer. 

Dækker investeringsbehov
Foreningen dækker således de fleste in-
vestorers samlede investeringsbehov, da 
den enkelte investor kan balancere sin 
investering i forhold til risikoprofil og 
investeringslængde med aktier globalt 
og europæiske virksomhedsobligationer.

Idéerne bag Independent Invest 
Idégrundlaget bygger på solide langsig-
tede investeringer, selvstændighed, et 
enkelt koncept og konkurrencedygtige 
priser, hvor jeg selv, kollegaer og inte-
ressenterne omkring foreningen også er 
medinvestorer. 

Målet er at give investorer, det bedst 
mulige afkast efter omkostninger og be-
vare realværdien, uanset om der vælges 
aktier eller virksomhedsobligationer. 

Vi udfører egen regnskabsanalyse, 
følger udviklingen i de enkelte lande og 
tilpasser investeringen i forhold til mu-
lighederne på de globale markeder. Vi 
gør det, der er bedst for vores investorer 
og så for os. 

Tiedemann Independent A/S, der va-
retager foreningens administration, 
er under løbende tilsyn og kontrol af  
Finanstilsynet og har tilladelse til in-
dividuel investeringsrådgivning og for-
mueforvaltning. Tillid og den personlige 
og direkte kontakt til investorerne, er 
afgørende for os. 

Value & Vækst – Tryghed & Afkast
Vi er omhyggelige og internationale, 
når vi afsøger markederne for de mest 

veldrevne og solide børsnoterede virk-
somheder uanset aktieindeks.

Vi søger value og vækst i valget af  
virksomheder, der skaber velstand på 
lang sigt. De skal også kunne erhverves 
til fornuftige priser. Tryghed og afkast 
er nøgleordene, og vi gearer ikke vores 
investeringer. 

Omkostninger og formue
Dette enkle koncept sikrer en slank 
organisation og dermed mulighed for 
lavere omkostninger. Kombineret med 
en voksende formue gennem nytegning, 
giver det grundlag for at give et godt af-
kast efter omkostninger.

Forøgelse af  formuen bygger pri-
mært på tilgangen af  investorer gen-

nem anbefaling fra nuværende inve-
storer og mødearrangementer med 
potentielle investorer over hele landet. 

Fremtiden
Erfaringerne siden foreningen blev 
børsnoteret, har bekræftet os i, at vi 
er på rette kurs. Vi fortsætter således 
vores solide globale strategi med ønske 
om at opnå de bedst mulige resultater. 
Det betyder også personlig kontakt til 
nye investorer, og distribution af  andele 
i vores forening til investorer, der deler 
vores værdier. 

Vi er overbeviste om, at vækst i 
virksomhedernes kapital og indtjening 
vil afspejle sig i aktiekursen over tid, 
selvom der indenfor aktieinvesteringer 
kan være betydelige udsving i kurserne. 
Tilsvarende for virksomhedsobligatio-
ner er målet at opnå et bedre afkast end 
ved placering på indlån, eller realkre-
dit- og statsobligationer med en risiko, 
der er lavere end for aktier.

Henrik Tiedemann

100.000 kroner i 
Independent Global er 
siden 2003 vokset til 
189.000 kroner

Personlig kontakt - tillid og selvstændighed
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”Vi gør det der er bedst for vores investorer, 
godt for samfundet og så for os”
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Årsberetning

Investeringsstrategi
Value & Vækst - Tryghed & Afkast. 
Strategien, som er fastlagt af  forenin-
gens bestyrelse, er langsigtet og med ud-
gangspunkt i Tiedemann Independents 
egen, uafhængige regnskabsanalyse. 

Foreningen Independent Invest omfat-
ter aktieafdelingerne Independent Glo-
bal, Independent New Global og i no-
vember 2012 er Independent Bond med 
virksomhedsobligationer kommet til.

Independent Bond hed tidligere Basi-
cEnergy Global med aktier og er ændret 
til virksomhedsobligationer.

Beretningen indeholder en beskri-
velse af  vores generelle investerings-
strategi, en vurdering af  den globale 
økonomiske og politiske udvikling, 
markedsforhold, generelle risici samt 
forventninger til vækst og værdiskabelse 
i virksomheder globalt.

Herudover omhandler beretningen 
de forhold, der fremhæver særkender og 
risici for hver afdeling.

Værdien ved sund kapitalforvaltning
Investorerne har i 2012 opnået et posi-
tivt afkast i foreningens afdelinger. 

Vores forvaltning er forsigtig og or-
denligt med fokus på indhold og resultat 
efter omkostninger. 

Independent Global og New Global 
har leveret et merafkast i forhold til 
verdensmarkeds-indekset i 2012 på hen-
holdsvis 5% og 8%. 

Siden start i 2003 har Independent 
Global leveret et merafkast på over 50% 
i forhold til en passiv investering i ver-
densmarkedsindeks og en investering på 
kr. 100.000 er vokset til kr. 189.000. 

Størrelsen af  andele
Enkelte investorer har forespurgt om 
størrelsen af  vores andele kunne deles, 
således, at der kunne købes og sælges 
for mindre beløb i hver enkelt afdeling. 
Mindre andelsstørrelser vil øge admini-
strationen og mindske muligheden for 
personlig kontakt til investorerne, som 
er væsentlige værdier for foreningen. 

For mindre investeringer anbefaler vi 
i stedet vores investorer at investere i 
World Wide Invest, der ved begyndelsen 
af  i år kunne købes for en pris omkring 
1.250 kroner pr. andel.

Det forløbne år
Året har været positivt for aktieinveste-
ringer og virksomhedsobligationer med 
pæne stigninger som følge af  den større 
økonomiske afklaring i Europa og USA 
samt i forventning om forsat lave renter 
og økonomisk vækst på et højre niveau i 
indeværende år. 

Valuta med bevægelser
Valutapåvirkningen har for 2012 ikke 
haft større indflydelse på resultatet. Der 
har været en mindre styrkelse af  HKD, 
AUD, CHF, CAD, MYR og GBP på 
0-3%, MXN 7% og fald i YEN, ZAR og 
USD med henholdsvis 11%, 6% og 2% i 
forhold til DKK. Fremtidige udsving vil 
i sagens natur kunne påvirke resultatet 

af  aktieinvesteringerne.

Vi valutakurssikrer ikke, 
da vi har en betydelig spred-
ning, der sparer omkostnin-
ger og reducerer påvirkning 
af  afkastet.

Mulighed for stigende kurser
Væksten er fortsat i de nyere økonomier 
og har medført, at vores virksomheder 
har styrket deres indtjening og mar-
kedsposition. Selv med stigning i kur-
serne ved årets udgang, er de generelt 
på et så lavt niveau, og der skulle være 
gode muligheder for stigninger i det 
kommende år.

Investorerne er imidlertid stadig til-
bageholdende med køb af  aktier. Anfor-
dringsindlån i bankerne er vokset bety-
deligt, og der er placeret store midler til 
en lav rente i realkreditobligationer. 

Forventningen om at kunne opnå en 
højere rente med en mindre risiko end 
ved aktier har været grundlaget for 
etableringen af  afdelingen med virk-
somhedsobligationer som er foreningens 
nyeste investortilbud.

Resultatet efter omkostninger har været:
Independent Global siden nov. 2003 89%
Independent New Global siden dec. 2005 49%
Independent Bond siden dec. 2012 1,4%

Resultat 2012

Global 17,1%

New Global 20,2%

Bond 4,0%



”De seneste tal fra USA tyder på, at også 
den amerikanske økonomi atter er ved at 
komme på fode”
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Stærke virksomheder på trods af  usik-
kerhed
Vores valg af  solide virksomheder, giver 
os en begrundet forventning om, at de 
fortsat vil kunne modstå finansiel usik-
kerhed med deres høje egenkapital.

De er endvidere kendetegnet ved en 
lav gældsætning, god likviditet, og både 
stigende omsætning og indtjening. De 
arbejder med forretningsområder, vi 
kan forstå, og deres aktier handles på 
attraktive nøgletal og priser.

Det bør også tages i betragtning, at 
den økonomiske verdensorden har skabt 
flere betydelige nye økonomier og der-
ved større mulighed for fremgang af  
verdensøkonomien som helhed og bedre 
mulighed for at sprede investeringerne.

Markedsforventning
Året 2013 forventes igen at blive et til-
fredsstillende år for virksomhederne i 
vores porteføljer med en positiv udvik-
ling i aktiekurserne. Der vil dog fortsat 
opstå politisk og økonomisk uro forskel-
lige steder i verden, der kan påvirke den 
økonomiske udvikling. Renten forventes 
fortsat at være lav. 

Bankerne og forsikringsvirksomhe-
derne vil formentlig være underlagt 
større krav med stigende offentligt til-
syn. Med en forbedret kapitalisering 
giver det forventning til større stabilitet 
i Europa. 

Udtalelser fra chefen for Den Euro-
pæiske Centralbank, EU myndigheder 
og indflydelsesrige politikere har styrket 
tiltroen til sammenhængen inden for EU 
trods de store økonomiske problemer 
især i de sydeuropæiske økonomier.

Selvom væksten i Europa forventes at 
være lav i en årrække, vil den formentlig 
vise en gradvis positiv udvikling. 

De seneste tal fra USA tyder på, at 
også den amerikanske økonomi atter er 
ved at komme på fode, ligesom BRIK 
landene og andre nye økonomier viser 
tegn på vækst. Disse tendenser forven-

tes at medføre øget forretning for mange 
af  vores virksomheder.

Investeringsunivers
Der fokuseres på veldrevne virksomhe-
der der leverer positive pengestrømme 
og er i en sund udvikling. Målet er at 
bevare realværdien og skabe det bedst 
mulige afkast.

For investeringen i virksomhedsobli-
gationer i Europa er målet tilsvarende 
at levere et bedre afkast end det, der 
kan opnås ved placering i bankindlån, 
realkredit- og statsobligationer og med 
en lavere risiko end ved aktier. 

Målet er at udbetale modtagne ren-
ter efter omkostninger til investorerne i 
form af  udbytte.

Hvem vi henvender os til
Foreningen henvender sig til private, 
selskaber såvel som foreninger og fonde, 
der ønsker investering i kvalitetsvirk-
somheder uden gearing og gerne vil 
opnå en betydelig global spredning af  
investeringen.

Investeringsforvaltningsselskabet 
bygger på mangeårig viden og kompe-
tence inden for kapitalforvaltning. In-
vesteringsforeningen er derudover ikke 
afhængig af  særlig viden, der har betyd-
ning for den fremtidige indtjening.

Samfundsansvar
Lovgivningen påbyder, at vi skal ori-
entere om, hvorvidt vi har nedfældet 
politikker om samfundsansvar. Det skal 
derfor oplyses, at vi ikke har nedfældet 
sådanne politikker.

Ordentlighed
Ordentlighed har, siden foreningen blev 
stiftet i 2003, været en grundlæggen-
de værdi sammen med, at vi søger at 
optræde tillidsfuldt og ansvarligt i alle 
sammenhænge. Herunder at kommu-
nikationen til foreningens investorer og 
andre interesserede udføres med åben-
hed og i et enkelt og klart sprog.

Årsberetning (fortsat)

Køb af  andele
Independent Global 
fondskode DK001030086-2

Independent New Global
fondskode DK006002072-5 

Independent Bond 
fondskode DK006009190-8.

Foreningens andele er noteret på 
Nasdaq OMX Cph. Andelene er 
registreret i Værdipapircentralen 
og kan købes gennem eller direkte 
hos Tiedemann Independent A/S.
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Styrken i virksomhederne gav et afkast 
i Independent Global i 2012 på 17% ef-
ter omkostninger, svarende til kr. 12.770 
per andel. Porteføljens virksomheder 
har som ventet leveret en høj indtjening 
med en fortsat vækst på et lidt lavere ni-
veau end året før.

Afdelingen har i 2012 vist det positi-
ve afkast, som var forventet ved starten 
af  såvel året som ved halvåret.

Beregnet af  henholdsvis den højeste 
og den gennemsnitlige formueværdi blev 
omkostningsprocenten 1,80% og 1,93%. 
Der er ikke forslag til udbytte for 2012.

Porteføljen
Independent Global porteføljen udgøres 
af  45 virksomheder globalt med en solid 
forretning. Virksomhederne er udvalgt 
efter de samme ensartede kriterier siden 
starten i 2003.

Afkastet for de første ni år bekræf-
ter værdien af  vores solide regnskabs-
analyse, som har leveret et afkast efter 
omkostninger, der siden start har været 
ca. 50% større end verdensmarkedsin-
dekset.

I 2012 har vi afhændet Wal-Mart 
Stores på grund af  tvivlsomme ledel-
sesforhold, der ikke er blevet afkræftet 
af  selskabet samt japanske DeNa og 
Wacker Chemie, der ikke levede op til 
vores forventninger. Amerikanske Yum 
Brands er ny, og der er øget investering 
i Tod’s, Puma, Gilead Sciences og Re-
cordati.

Den amerikanske farmaceutiske virk-
somhed Gilead Science viste årets bedste 
afkast og med en afsætning, der overra-
skede ledelsen positivt. Spanske Inditex, 
canadiske Couche-Tard og tyske Gerry 
Weber viste også afkast, der var blandt 
årets bedste.

Soliditet og indtjening
Vi holder fokus på lav gæld og stor egen-
kapitalandel i de enkelte virksomheder. 
Gennemsnittet blev holdt i et niveau på 
ikke mindre end 50%. Virksomhederne 
har en stabil indtjening, og er globalt til 
stede og tjener hvert år penge, således 
udgør forrentningen af  egenkapitalen 
20% efter skat. 

Stor spredning
Porteføljen har stor spredning såvel 
geografisk som på sektorer og størrelse. 
De største sektorer er de stabiliserende 
sektorer stabilt- og cyklisk forbrug samt 
sundhed. Valutakursudsving har ikke i 
nævneværdig grad påvirket resultatet.

Forventninger
Virksomhederne i porteføljen ventes 
at levere fortsat fremgang. Aktiepri-
serne set i forhold til virksomhedernes 
indtjening er attraktive, hvilket giver 
os forventning om stigende aktiepriser i 
2013. Udviklingen i verdensøkonomien 
synes dog yderligere spredt, hvilket stil-
ler stigende krav til geografisk og sektor 
placering.

Independent Global investerer primært i 
virksomheder i de etablerede økonomier 
i verden. Investeringerne spredes 
på sektorer med fokus på veldrevne 
virksomheder, der viser styrke i soliditet, 
indtjening og vækst, og hvor en positiv 
udvikling forventes at fortsætte.

Independent Global

Fordeling på sektorer

Råvarer
4%

Forbrug -
cyklisk
26%

Forbrug - stabile
24%

Olie & gas 7%

Finans
3%

Sundhed
20%

Industri
5%

Tele
4%

Teknologi
2%

Kontant
5%

Porteføljen

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

40%

Egenkapital over
100 mia. DKK

33%

Egenkapital under
10 mia. DKK

27%

Fordeling geografisk

Brasilien
2% Italien

5%

Holland
1%

UK
8%

Belgien
3%

Tyskland 
6%

Schweiz
11%

USA
23%

Norge 3%

Japan 5%

Østrig 3%

Hong
Kong
4%

Australien
3%

Korea
2%

Sverige
3%

Spanien
9%

Canada
5%

Finland 2%

Frankrig
2%

Hoved- og nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) 32.377 -8.245 35.624 41.404 -95.653
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 225.202 187.634 214.406 169.373 136.228
Cirkulerende kapital (tkr.) 130.250 125.900 138.400 129.000 135.250
Cirkulerende andele á 50 tkr. (stk) 2.605 2.518 2.768 2.580 2.705

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 86.450 74.517 77.459 65.649 50.362
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 0 750 0 875 875
Foreslået udbytte (pct.) 0 1,50 0 1,75 1,75
Årets afkast (pct.) 17,14 -3,80 19,54 32,72 -40,86
Benchmarkafkast (pct.) NA NA NA NA NA
Sharpe Ratio 1,04 1,28 -0,16 -0,38 -0,81
Omkostningsprocent 1,93% 2,03% 1,80% 1,73% 1,89
Anslået gennemsnitlige handelsomkostning 0% 0,13% 0,14% 0,25% 0,30%
ÅOP 2,32 2,54 2,34 2,38 2,64
Værdipapiromsætning:
Kursvædi af  køb af  værdipapirer (tkr.) 8.403 34.651 49.830 89.352 61.181
Kursvædi af  salg af  værdipapirer (tkr.) 4.558 57.290 36.902 91.438 79.118
I alt kursværdi af  køb/salg af  værdipapirer (tkr.) 12.961 91.941 86.732 180.790 140.299
Omsætningshastighed fra porteføljepleje 0,00 0,15 0,10 0,53 0,35
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Inditex
Den spanske tekstilvirksomhed Inditex, 
der mest er kendt for mærkerne Zara og 
Massimo Dutti, har et særdeles velud-
viklet distributionsnet, der har gjort 
den spanske virksomhed til verdens 
mest betydende tekstilvirksomhed med 
6.000 butikker.

Kernen i Inditex forretningsmodel er 
meget kort vej fra design til butik. 

Koncernens 300 designere justerer 
kollektionen to gange hver uge, og pro-
duktion på koncernens egne fabrikker i 
Spanien, Portugal og Nordafrika bety-
der, at varerne inden for 24 timer ram-
mer butikkerne i Europa.

Kontrolleren med Inditex ligger fort-
sat hos stifteren Amancio Ortega Ga-
ona, der er blandt de mest velhavende 
mennesker i verden.

Omsætning og indtjening
Omsætningen er i de seneste ti år støt 
og roligt øget fra EUR 4,0 til 13,8 mia. 
Væksten er fortsat i 2012, hvor omsæt-
ningen er steget 17%, og med stram 
kontrol af  omkostningerne er nettore-
sultatet forbedret hele 27%. 

Soliditeten ligger på 60-65%, og selv 
med den meget høje kapitalisering, leve-
rer Inditex en forrentning af  egenkapi-
talen på 25-30% efter skat.

Fremtiden
Inditex har i de seneste år øget omsæt-
ningen uden for Europa, og samtidig i 
stigende grad satset på handel direkte 
via internettet. Dette sammenholdt 
med den veludviklede forretningsmodel 
og salg af  tøj til overkommelige priser 
vil sikre virksomhedens fortsatte frem-
gang.

Gilead Sciences
Amerikanske Gilead Science er en bio-
teknologisk virksomhed der udvikler, 
producerer og sælger medikamenter med 
fokus inden for HIV/AIDS, hepatitis og 
hjertekarsygdomme.

Virksomheden tog sin begyndelse i 
Californien i 1987 og beskæftiger 5.000 
medarbejdere, og afsætter sine produk-
ter i hele verden.

Gilead har 15 produkter på marke-
det, og yderligere 75 produkter i de sene 
fase 2 og 3 kliniske studier, hvoraf  nogle 
vil ramme markedet.

Omsætning og indtjening
Gilead skiller sig ud som et bioteksel-
skab, der hvert år tjener mange penge, 
og leverer pengestrømme til at finansiere 
udvikling af  nye produkter.

Soliditeten ligger i omegnen af  40%, 
og den forrentes med 40-50% årligt. I 
2012 er omsætningen af  især medicin 
inden for HIV/AIDS steget, og det har 
trukket koncernomsætningen op med 
14%.

Udgifterne til forskning og udvikling 
er øget væsentligt, og resultatet er følge 
flad.

Fremtiden
Gilead har i mange år vist sig i stand til 
at tjene mange penge på salg af  medici-
nalprodukter, samtidig med at produkt-
paletten er udviklet med nye. 

Også i fremtiden vil Gilead få nye 
produkter på markedet, der vil medvir-
ke til fortsat vækst og fremgang, senest 
da Gilead i sommeren 2012 fik godkendt 
det første produkt der reducerer risikoen 
for HIV.

Navn Sektor
pct. af  

formue

Inditex Forbrug cyklisk 6,98%

China Mobile Telecom 3,80%

Couche-Tard Forbrug stabile 3,70%

Gilead Sciences Sundhed 3,69%

Johnson & Johnson Sundhed 3,52%

Nestlé Forbrug stabile 3,27%

Swatch Forbrug cyklisk 3,16%

Hennes & Mauritz Forbrug cyklisk 3,12%

Største placeringer

Virksomheder af  særlig interesse

20122011201020092008

Omsætning (mia. EUR)

Egenkapitalforrentning efter skat
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20%
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25%

15%

30%
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Omsætning (mia. USD)

Egenkapitalforrentning efter skat

44%
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48%
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Styrken i virksomhederne gav et afkast 
i Independent New Global i 2012 på 
20% efter omkostninger, svarende til kr. 
11.351 per andel. 

Porteføljens virksomheder har som 
ventet leveret en fortsat høj indtjening 
med en vækst, der var lidt lavere end 
året før. 

Afdelingen har i 2012 vist det positi-
ve afkast, som var forventet ved starten 
af  såvel året som ved halvåret.

Omkostningsprocenten beregnet af  
henholdsvis den højeste og den gen-
nemsnitlige formueværdi blev 1,87% og 
1,95%. Der er forslag til udbytte på kr. 
500 pr. andel.

Porteføljen
Porteføljen består af  38 solide virksom-
heder med aktiviteter primært på de 
nyere markeder. 

Årets bedste investering blev den rus-
siske detailkæde Magnit efterfulgt af  
den australske farmaceutiske virksom-
hed CSL samt det mexicanske bryggeri 
Arca Continental. 

I 2. halvår er antallet af  virksom-
heder reduceret ved salg af  Sims Metal 
Management, OMV og China Yurun 
Food. Televirksomheden Telecom Ar-
gentina har en god udvikling i forretnin-
gen, men aktiens kurs er negativt påvir-
ket af  den argentinske nationalisering 
af  olieaktiviteter. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne har en lav gæld og 
en egenkapitalandel på gennemsnitlig 
50%, hvilket sikrer virksomhederne stor 
uafhængighed af  banklån. 

Virksomhederne har selv med den 
høje soliditet en flot forrentning af  
egenkapitalen på gennemsnitlig godt 
21% efter skat. 

Stor spredning
Porteføljens virksomheder er fordelt 
med betydelig spredning geografisk på 
15 lande samt på størrelse og sektorer 
med de største andele i stabilt forbrug 
og sundhed. 

Forventninger
Der forventes i 2013 en fortsat fremgang 
i virksomhederne i porteføljen. Aktie-
kurserne set i forhold til virksomhe-
dernes indtjening er attraktive, hvilket 
giver os tro på, at de vil stige. 

En positiv udvikling i verdensøko-
nomien forventes stærkere i de nyere 
økonomier end i de etablerede vestlige 
økonomer, hvilket stiller stigende krav 
til geografisk og sektor placering.

Independent New Global

Porteføljen

Fordeling geografisk

Østrig
2%

Tjekkiet
3%

Hong Kong
17%

Australien
19%

Brasilien
15%

Chile
4%

Mexico
5%

Argentina
1%

Indien
2%

Polen
1%

Irland
4%

Sydafrika
6%

Singapore
6%

Rusland
10%

Malaysia
5%

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Egenkapital over
100 mia. DKK

13%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

42%

Egenkapital under
10 mia. DKK

45%

Forbrug-
stabile
37%

Fordeling på sektorer

Råvarer
7%

Tele
8%

Industri
7%

Sundhed
18%

Finans 4%

Olie & gas
7%

Forbrug-
cyklisk

5%

Kontant
3%

Forsyning 4%

Hoved- og nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) 23.422 -26.621 36.915 50.009 -85.111
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 133.963 119.957 151.015 148.627 96.538
Cirkulerende kapital (tkr.) 100.350 106.950 109.500 138.000 131.250
Cirkulerende andele á 50 tkr. (stk) 2.007 2.139 2.190 2.760 2.625

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 66.748 56.081 68.957 53.850 36.776
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 500 625 1.000 0 1.500
Foreslået udbytte (pct.) 1,00 1,25 2,00 0 3,00
Årets afkast (pct.)  20,24 -17,37 28,05 52,86 -46,79
Benchmarkafkast (pct.) NA NA NA NA NA
Sharpe Ratio 0,55 1,04 0,06 -0,11 -0,53
Omkostningsprocent 1,95 2,05 1,84 1,74 1,90
Anslået gennemsnitlige handelsomkostning 0% 0,12% 0,05% 0,24% 0,30%
ÅOP 2,34 2,55 2,29 2,38 2,65
Værdipapiromsætning:
Kursvædi af  køb af  værdipapirer (tkr.) 2.514 13.121 24.332 57.082 64.152
Kursvædi af  salg af  værdipapirer (tkr.) 10.261 17.232 60.277 47.109 48.849
I alt kursværdi af  køb/salg af  værdipapirer (tkr.) 12.775 30.353 84.609 104.191 113.001
Omsætningshastighed fra porteføljepleje 0,00 0,07 0,06 0,34 0,37

Independent New Global investerer 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.
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Navn Sektor

pct. af  

formue

Ambev Forbrug - stabile 7,98%

Magnit Forbrug - stabile 7,62%

Sa Sa International Forbrug - stabile 6,93%

Ramsay Health Care Sundhed 5,98%

Ansell Sundhed 4,03%

Dragon Oil Olie & gas 3,81%

CSL Limited Sundhed 3,54%

Embotelladora Forbrug - stabile 3,42%

Største placeringer

Ambev
Brasilianske Ambev er Syd- og Latin-
amerikas førende bryggeri. Virksomhe-
den har sit udspring i 1885, og har i de 
seneste år spredt forretningerne til 16 
lande. 80% af  omsætningen kommer fra 
salg af  øl, mens den resterende del kom-
mer fra salg af  sodavand og ikke alko-
holiske drikke. 

Virksomheden beskæftiger 30.000 
medarbejdere. Ambev samarbejder med 
både Pepsico og Anheuser-Bush og mar-
kedsfører og sælger derfor brands Pepsi 
og Budweiser.

Omsætning og indtjening
Gælden i Ambev er lav og egenkapi-
talandelen ligger på 55-60%. Selv med 
den høje egenkapital er forrentningen 
forbedret til over 30% efter skat. 

I de første ni måneder af  2012 øgede 
Ambev omsætningen 18%, og med for-
bedrede marginaler steg nettoresultatet 
23%.

 Ambev har i en ubrudt linie siden år 
2000 øget både driftsindtjening og mar-
ginaler.

Fremtiden
I takt med, at befolkningen i Brasilien 
og det øvrige Syd- og Latinamerika får 
en øget velstand, vil efterspørgslen efter 
øl og vand og ikke mindst af  mærke-
varer som Pepsi eller Budweiser stige. 
Desuden er salg af  øl relativt stabilt 
gennem op- og nedture, hvilket gør Am-
bev stabiliserende for New Global por-
teføljen.

Magnit
Magnit er en særdeles fremgangsrig de-
tailkæde i Rusland. Siden starten i mid-
ten i 90’erne har virksomheden udvik-
let sig og har i dag 5.000 butikker med 
150.000 ansatte, beliggende i små og 
mellemstore russiske byer med færre end 
500.000 indbyggere. 

I 2012 alene åbner Magnit 800 min-
dre butikker, 50-55 hypermarkets og 550 
kosmetikbutikker.    

Omsætning og indtjening
I de første 6 måneder af  2012 øgedes 
omsætningen med 24%, og nettoresultat 
blev mere end fordoblet. Magnit har en 
egenkapitalandel på omkring 50%, og 
leverer en forrentning af  egenkapitalen 
på 17-22% efter skat. 

Med virksomhedens store ekspansi-
on, har egenkapitalforrentningen været 
svagt vigende. Ledelsen har fokus på ef-
fektiviseringer, salg af  egne mærker og 
stigning i egen distribution, hvilket vil 
få forrentningen til igen at stige.  

Fremtiden
Magnit satser målrettet på åbning og 
udvikling af  butikker i mindre russiske 
byer, helt ned til byer med 5.000 ind-
byggere. Magnit ønsker at placere sine 
butikker centralt, så også kunder uden 
bil kan komme til butikkerne. Her kan 
Magnit udnytte sine erfaringer og vær-
dien ved at være den første på et nyt 
marked. 

Med strategien har Magnit endvidere 
lagt sig i selen for at få glæde af  væksten 
i middelklassen i Rusland, der ventes at 
fortsætte i de næste år. 

Virksomheder af  særlig interesse

20112010200920082007

Omsætning (mia. BRL)

Egenkapitalforrentning efter skat

30%

20%

25%

0%

10%
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Omsætning (mia. USD)
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Der er investeret i 40 europæiske virk-
somhedsobligationer. 

Afdelingen skiftede i året til obligati-
onsstrategi og ændringen var fuldt gen-
nemført 1. december  2012. Afdelingen 
er kommet godt fra start med et afkast 
på 1,4% i december.

Året indtil december var investerin-
gen placeret i energi- og råvarervirksom-
heder, der ikke leverede de forventede 
resultater. Investorerne besluttede at 
omlægge investeringsstrategien til virk-
somhedsobligationer.

Det samlede afkast af  investerin-
gerne blev i 2012 på 4% efter omkost-
ninger. Resultatet udgøres i årets første 
11 måneder af  virksomheder indenfor 
energi og råvarer, og afkastet i årets sid-
ste måned henføres til europæiske virk-
somhedsobligationer. Den nye strategi 
påvirkede afkastet positivt. Forventnin-
gerne ved starten af  året og halvåret til 
et positivt afkast blev indfriet.

Omkostningsprocenten beregnet af  
henholdsvis den højeste og den gen-
nemsnitlige formueværdi blev 1,54% og 
1,90%. Omkostningerne er nedsat og 
forventes at udgøre 1,25% af  gns. for-
mue i 2013. Der er forslag til udbytte på 
kr. 625 pr. andel. 

Porteføljen - stor spredning
Porteføljen blev i november omlagt til 
40 europæiske virksomhedsobligationer. 

Varigheden er 2,8 år med ingen for-
ventet løbetid over 6 år. Investeringerne 

er tilrettelagt, så likviditeten i afdelin-
gen tilgodeses. 

Porteføljen er foruden industrielle 
virksomheder placeret i obligationer 
udstedt af  udvalgte banker og forsik-
ringsselskaber. Disse to finansielle sek-
torers obligationer er attraktivt prissat i 
forhold til risiko, da begge sektorer har 
gennemgået en betydelig økonomisk til-
pasning efter den tætte offentlige regu-
lering med fokus på øget kapitalisering.

Obligationerne er denomineret i euro 
og danske kroner suppleret med obliga-
tioner udstedt i norske kroner, engelske 
pund, amerikanske dollars og schweizi-
ske franc. Valuta afdækkes ikke.

Forventninger
Afdelingens historiske regnskabs- og 
nøgletal er ikke retvisende til forvent-
ning om fremtidige resultater. 

Investeringen i virksomhedsobligatio-
ner betyder en forventet lavere risiko og 
mere stabilt afkast baseret primært på 
indtjening af  renter. 

Renter er faldet i slutningen af  2012, 
hvilket har betydet kursstigning på af-
delingens virksomhedsobligationer.

Afkastet af  investeringen og reinve-
steringen påvirkes af  likviditeten i sam-
fundet, alternative investeringsmulighe-
der og markedsrenten, der forventes at 
fortsætte på et lavt niveau i 2013. Afka-
stet for året forventes i underkanten af  
5% efter omkostninger.

Independent Bond

Porteføljen
Fordeling på udløb

Udløb 2-4 år
43%

Udløb 0-2 år
30%

Udløb over 5 år
3%

Udløb 4-5 år
24%

Fordeling geografisk

Brasilien
2%

Finland 0,5%

Rusland 2%

Frankrig 9%

Tyskland 
10%

Holland
7%

USA
3%

Italien 4%

Danmark
17%

Sverige
3%

Norge
13%

Australien
6,5%

Østrig
1%

Schweiz 1%

Slovenien 2%

England
6%

Portugal 2%

Belgien 4%

Luxembourg
7%

Fordeling på sektorer

Råvarer
1%

Finans
26%

Olie & gas
11%

Industri
11%

Kontant
9%

Forsyning
3%

Forbrug-cyklisk 2%
Sundhed 3%

Forsikring
29%

Tele 3%
Stat 2%

Hoved- og nøgletal
(Strategi ændret til virksomhedsobligationer i 2012)

2012 2011 2010 2009 2007/08
15½ mdr.

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) 1.946 -7.091 8.486 12.988 -30.328
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 61.619 47.635 61.179 48.667 36.001
Cirkulerende kapital (tkr.) 79.400 63.850 71.400 66.000 64.750
Cirkulerende andele á 50 tkr. (stk) 1.588 1.277 1.428 1.320 1.295

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 38.803 37.303 42.843 36.868 27.800
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 625 0 500 0 750
Foreslået udbytte (pct.) 1,25 0 1,00 0 1,50
Årets afkast (pct.)  4,02 -11,93 16,21 36,40 -44,40
Benchmarkafkast (pct.) NA NA NA NA NA
Sharpe Ratio NA 0,66 -0,12 NA NA
Omkostningsprocent 1,90/1,25* 2,13 1,87 1,76 2,61
Anslået gennemsnitlige handelsomkostning 0,18% 0,06% 0,16% 0,22% 0,30%
ÅOP 1,81 2,59 2,43 2,38 3,36
Værdipapiromsætning:
Kursvædi af  køb af  værdipapirer (tkr.) 60.696 1.993 17.195 9.494 85.120
Kursvædi af  salg af  værdipapirer (tkr.) 49.768 10.907 14.988 9.948 19.082
I alt kursværdi af  køb/salg af  værdipapirer (tkr.) 110.464 12.900 32.183 19.442 104.202
Omsætningshastighed fra porteføljepleje 0,75 0,04 0,17 0,17 0,32
*(Gennemsnit omk. pct/Eft. ændring til Independent Bond)

Independent Bond investerer i europæiske 
virksomhedsobligationer. Porteføljen 
udgøres af  Investment Grade obligationer 
suppleret med udvalgte obligationer, der 
har en rating svarende til BB- eller højere 
valgt efter egen regnskabsanalyse. Målet er 
at opnå en højere rente end for bankindlån, 
stats- og realkreditobligationer med en 
lavere risiko end for aktier.
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Santos
Santos er et af  de største gas og olie 
udvindings- og produktionsselskaber i 
Australien. 

Selskabet gjorde sit første fund for 
mere end 40 år siden, og har således en 
lang erfaring. 

Hovedkvarteret ligger i Adelaide, og 
virksomheden sælger sin gas til kunder i 
Australien og Asien. Santos har et pro-
duktionsareal på mere end 150.000 km2, 
svarende til godt tre gange størrelsen af  
Danmark. 

Omsætning og indtjening
Santos har en høj soliditet på 57%, og 
virksomheden tjener hvert år penge, 
med positive pengestrømme fra driften, 
og leverer en egenkapitalforrentning på 
i omegnen af  10%. 

Omsætningen steg i den første del af  
2012 med 27%, mens resultatet af  de 
fortsættende aktiviteter blev forbedret 
4%.

Fremtiden
Santos høje kapitalisering og store er-
faring betyder, at selskabet vedvarende 
vil levere nye fund og opretholde en 
produktion, der sikrer tilstrækkelig med 
pengestrømme fra drift og til betaling 
af  renter på obligationslånet. 

AXA
Franske AXA er et af  verdens største 
forsikringsselskaber og samtidig den 7. 
største formueforvalter. 

I 2011 havde AXA præmieindtægter 
på EURO 86 mia. og forvaltede formuer 
for mere end EURO 1.079 mia. Histo-
rien kan føres tilbage til 1817, mens den 
nyere historie tog sin begyndelse i 1982 
hvor virksomheden tog navnet AXA, 
da det er let at udtale på de fleste sprog. 
AXA er aktiv i 57 lande, har mere end 
100 mio. kunder, og beskæftiger 163.000 
medarbejdere. 

Fokus har været på de vestlige mar-
keder, men i de seneste år har AXA øget 
sin tilstedeværelse på de nyere vækst-
markeder.

Omsætning og indtjening
AXA har oplevet en mindre tilbagegang 
i de toplinien i de seneste år, da fokus 
har været på forbedring af  indtjeningen. 

Forsikringsdrift er ganske konjunk-
turstabilt, og selv gennem finanskrise 
og de seneste års økonomiske afmatning 
har AXA leveret positiv underliggende 
indtjening. I den forløbne del af  2012, er 
bruttopræmierne steget 4%, og den un-
derliggende indtjening forbedret 4%. 

Fremtiden
AXA har en solvens på 188%, mod lo-
vens krav på 100%, hvilket sammen 
med en globalt spredt forretning, og 
solide drift, underbygger virksomhedens 
evne til at vedligeholde udstående gæld 
og herunder betale renter. 

Virksomheder af  særlig interesse

Navn Sektor

pct. af  

formue

7,75% UCB 2016/2049 Sundhed 3,83%

5,767% MUNICHRE 2017/2049 Forsikring 3,64%

8,25% SANTOS 2017/2070 Olie & gas 3,63%

5,777% AXA 2016/2049 Forsikring 3,40%

5,5% GE CAPITAL 2017/2067 Finansiel 3,38%

5,7% AVIVA 2015/2049 Forsikring 3,37%

5,125% ACHMEA 2015/2049 Forsikring 3,36%

5,6838% DANSKE BANK 2017/2049 Finansiel 3,21%

Største placeringer
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Omsætning (mia. AUD)

Egenkapitalforrentning efter skat
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”Investering 
i sunde 

virksomheder
globalt skaber 

værdi for dig og 
samfundet”



Fact Sheet 
Independent Global 
Opdateret 31. december 2012 

 
Profil 
Independent Global investerer primært i virksomheder 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 

Independentinvest.dk 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0010300862 
Bloomberg-ticker IIIGLO:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 50.000 DKK 
Børsnoteret 12. november 2003 
Udbyttebetalende Ja 
Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 
Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  
 Henrik Tiedemann, grundlægger 
Depotbank—Market maker Spar Nord 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 9,88% / i alt 44.474 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. 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 49,09%  P/E (estimat 2012) 14,03 
EKF efter skat 19,11% Kurs/Indre værdi 2,28 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

De 10 største aktier 
Inditex 6,98%  Nestlé 3,27% 
China Mobile 3,80% Swatch Group 3,16% 
Couche-Tard 3,70% Hennes & Mauritz 3,12% 
Gilead Sciences 3,69% Semperit 2,75% 
Johnson & Johnson 3,52% N Brown 2,72% 

 
Regnskabstal 2012 
Formue 225 mio. DKK 
Udbytte årligt 0 DKK (2012) 
Omsætningshastighed 0,00 
Sharpe Ratio 1,04 
 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 1,80% 
Af gennemsnit 2012 1,93% 
ÅOP 2012 2,32% 
Emissionstillæg 1,85% 
Indløsningsfradrag 0,85% 
 

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 

Årligt afkast Indre værdi (DKK) 

Independent Invest 
Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

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

Til 31. december 2012 

www.indepdentinvest.dk


Fact Sheet 
Independent New Global 
Opdateret 31. december 2012 

 
Profil 
Independent New Global investerer 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 virksomhe-
der, 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. 

Independentinvest.dk 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 50,33%  P/E (estimat 2012) 13,20 
EKF efter skat 21,41% Kurs/Indreværdi 2,06 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

De 10 største aktier 
Ambev 7,98%  Dragon Oil 3,81% 
Magnit 7,62% CSL Limited 3,54% 
Sa Sa International 6,93% Andina 3,42% 
Ramsay Health Care 5,98% Jardine Strategic 3,30% 
Ansell Limited 4,03% Tiger Brands 3,24% 

 
Regnskabstal 2012 
Formue 134 mio. DKK 
Udbytte årligt 500 DKK (2012) 
Omsætningshastighed 0,00 
Sharpe Ratio 0,55 
 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 1,87% 
Af gennemsnit 2012 1,95% 
ÅOP 2012 2,34% 
Emissionstillæg 1,85% 
Indløsningsfradrag 0,85% 

 
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 

Independent Invest 

Til 31. december 2012 

Der investeres uafhængigt af 
indeks. Det globale indeks er 
anført til information for inve-
stor. 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060020725 
Bloomberg-ticker IIINEW:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 50.000 DKK 
Børsnoteret 12. december 2005 
Udbyttebetalende Ja 
Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 
Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  
 Henrik Tiedemann, grundlægger 
Depotbank—Market maker Spar Nord 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 7,00% / i alt 24.495 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. 

www.indepdentinvest.dk


Fact Sheet 
Independent Bond 
Opdateret 31. december 2012 

 
Profil 
Independent Bond investerer i 40-50 primært europæiske virksom-
hedsobligationer udstedt af sunde virksomheder. Udbytte baseres 
på modtagene renter og udloddes hvert år, uafhængigt af kursen på 
obligationerne og afdelingen. 80% af formuen er denomineret i 
EUR, DKK, NOK, SEK, GBP, CHF. 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 

Independentinvest.dk 

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 
Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Independent Invest 

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 Spar Nord 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  
(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  4,8%  
 

De 10 største virksomhedsobligationer 
UCBB 7,75% 3,54%  Aviva 7,9% 2,97% 
Munich Re 5,77% 3,27% AXA 5,78% 2,93% 
Santos 8,25% 3,27% Danske Bank 5,68% 2,89% 
GE 5,5% 3,09% Topdanmark 7,15% 2,78% 
Achmea 5,13% 3,01% SEB 9,25% 2,75% 

 
Regnskabstal 2012 
Formue 62 mio. DKK 
Udbytte årligt 625 DKK (2012) 
Omsætningshastighed 0,75 
Sharpe Ratio NA 
 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 1,54%  
Af gennemsnit 2012 1,90% 
ÅOP 2012 1,81% 
Emissionstillæg 1,85% 
Indløsningsfradrag 0,85% 

 
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 

Startet som Independent BasicEnergy Global i 
2007. Afdelingen skiftede i året til obligationsstra-
tegi og ændringen var fuldt gennemført 1. decem-
ber 2012. De viste resultat er for Independent 
Bond   

Indre værdi (DKK) 

www.indepdentinvest.dk


Fact Sheet 
World Wide Invest 
Opdateret 31. december 2012 

 
Profil 
World Wide Invest investerer i Investeringsforeningen Independent 
Invests afdelinger. Der investeres i et lige antal andele i afdelinger-
ne med en fordeling 80% globale aktier og 20% virksomhedsobliga-
tioner. Aktieafdelingerne er Independent Global og Independent 
New Global og virksomhedsobligationer er 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 
Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Der sker spredning i de tre 
afdelinger med hver 40-50 sunde virksomheder. Strategien er lang-
sigtet, og med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, 
sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af indeks, 
med fordeling 80% globale aktier og 20% virksomhedsobligationer. 
Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og størrelse, 
med fokus på veldrevne virksomheder i en sund udvikling.  

worldwideinvest.dk 

Udvikling 
Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Indre værdi (DKK) 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060209336 
Bloomberg-ticker WORLDWD:DC 
Afdeling under Inv. 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 Spar Nord 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 20,19% 
(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 31. december 2012 

Der investeres uafhængigt af indeks. 
Det globale indeks er anført til infor-
mation for investor. Fra november 
2012 indgår virksomhedsobligationer  
i World Wide Invest. 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 52,5%  P/E (estimat 2012) 11,87 
EKF efter skat 16,9% Kurs/Indre værdi 1,85 
Baseret på aktieandel, senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

 
Beholdning 31.12.2012 Antal Andel af formue  
Independent Global  112 44% 
Independent New Global  112 34% 
Independent Bond  112 20% 
Kontant   2% 

 
Regnskabstal 2012 
Formue 21 mio. DKK 
Omsætningshastighed 0,00 
Sharpe Ratio N.A. 
 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 0,38% 
Af gennemsnit 2012 0,55% 
ÅOP 2012 1,23% 
Emissionstillæg 1,85% 
Indløsningsfradrag 0,85% 
 

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 
 

www.worldwideinvest.dk


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. 

Independent Invest

Henrik Tiedemann er porte-
føljeforvalter og har igang-
sat foreningen og udviklet 
idégrundlag og koncept. 

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

siel rådgivning og økonomisk styring. Erfaring og 
viden bygger også på en mangeårig international 
bank- og børserfaring og fra samarbejde med dan-
ske og udenlandske banker.

Bestyrelse
Ambassadør Henning Kristiansen, Helsingør, der 
er foreningens bestyrelsesformand, har foruden 
sin internationale erfaring gennem flere år haft 
bestyrelseshverv i investeringsforeningsregi og i 
virksomheder. 

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

Administrerende direktør Børge Nordgaard Hansen, 
Farum, bestyrelsesmedlem i flere selskaber og har 
bestridt bestyrelseshverv i flere industriorganisa-
tioner, endvidere medvirket ved et betydeligt antal 
virksomhedshandler samt ledet virksomheder i ind- 
og udland. 

Direktør Erik N. Rasmussen, Ribe, driver EGR 
International, Ribe, 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

De personer, der står bag foreningen, er selv investorer i foreningen. Personer der gennem mange år har vist 
en solid og professionel indsats i deres respektive erhvervskarriere.

Direktion - Kontakt til investorerne
Henrik Tiedemann og Christian Tiedemann er direktører for Tiedemann Independent A/S, der har tilladelse 
fra Finanstilsynet til at drive investeringsforvaltningsvirksomhed. Foruden at administrere foreningen yder 
Tiedemann Independent A/S individuel investeringsrådgivning og formueforvaltning. 

Porteføljeforvaltning
Christian Tiedemann 

porteføljerådgiver er eksa-
mineret eksportør fra Den 
Danske Eksportskole, har 
mangeårig kompetence i 
regnskabsanlyse og udvæl-

gelse af  børsnoterede virksomheder, endvidere 
deltagelse i management programmer på IMD og 
internationale investeringsseminarer.

Økonomi
Klaus Serup HD (R)

ansvarlig for regnskab, 
compliance og rapporte-
ring til offentlige myn-
digheder og er uddannet 
revisor. Har opbygget en 

betydelig kompetence indenfor finansiel regn-
skabsaflæggelse og compliance.

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


