
Markedsrapport 1. halvår 2017,,
Det er enkelt for dig at investere i hele verden

Independent Invest

De uafhængige investeringsfonde

World Wide Invest

Gode resultater 

i 1. halvår



Akkumulerende - Udbytter geninvesteres automatisk

Independent Global Akk – Virksomheder globalt 
DK0060781920

Independent Generations Akk – Virksomheder med familieejerskab 
DK0060782068

World Wide Invest – Balancerer i Independents tre afdelinger 
DK0060209336

Udbyttebetalende

Independent Global – Virksomheder globalt
DK0060549277
Independent Generations – Virksomheder med familieejerskab
DK0060549350

Independent Bond – Virksomhedsobligationer med kort løbetid
DK0060091908

Udnytter du det fulde familiepotentiale                                            

Forøg din investering i Independent ”familien” og forbedre din globale spredning.
Kontakt os gerne - så kan vi sammen opnå den fordeling, der passer dig.

Informationen skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af  investeringsbeviser. Historiske kurser er ingen 
garanti for den fremtidige udvikling, og forudsætninger for prognoser kan ændre sig. Vi tager forbehold for evt. fejl.
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Independent Invest blev stiftet i 
2003 for at give mulighed for for-

muebevarende investeringer, der sker 
uafhængigt og som skaber værdi. 

Vores investorer har siden start 
opnået en tredobling af  deres formue 
– med et afkast på over 200 % efter 
omkostninger. Det placerer os blandt 
de bedste. Private, fonde og virksom-
heder er vores kunder. 

Idéerne bag Independent 
Idégrundlaget bygger på solide inve-
steringer, selvstændighed, et enkelt 
koncept og gennemskuelige priser. 

Vi har som formål at bevare for-
muens realværdi med et afkast. Vi gør 
det, der er bedst for vores investorer 
og investerer naturligvis selv i Inde-
pendent Invest.

Global investering
I Værdipapirfondene Independent 
Invest og World Wide Invest kan 
investor investere i globale aktieafde-
linger og virksomhedsobligationer. 

Både til private og til virksom-
hedsskatteordninger, selskaber, 
pensionsopsparing og til fonde. Ge-
nerelt anbefaler vi de akkumulerende 
afdelinger ud fra et investeringssyns-
punkt, da udbytter reinvesteres. 

Personlig dialog – troværdighed 
og ordentlighed
Tiedemann Independent A/S er fami-
lieejet i to generationer. Organisatio-
nen er slank og teamet kompetent. 

Vi ønsker at skabe rygraden i 
formueplacering. Vores valg af  virk-
somheder bygger på egen regnskabs-
analyse.

Tillid, ordentlighed, samt den per-
sonlige og direkte kontakt til investo-
rerne, er afgørende for os. 

Independent formuerådgivning
Vi tilbyder individuel formuefor-
valtning, der tilpasses hver investors 
formue og ønsker, efter risikoprofil, 
tidshorisont og ønsker til afkast.
Vi følger selv udviklingen i hver 

virksomhed og tilpasser i forhold til 
mulighederne på de globale markeder. 
Global spredning giver værdi i forhold 
til at skabe langsigtede afkast og 
mindske risikoen.

Value & Vækst - Tryghed & Afkast
Vi afsøger markederne for de mest 
veldrevne børsnoterede virksomheder 
uanset aktieindeks. Virksomheder-
nes forretningsgrundlag bygger på 
ordentlighed til gavn for samfundet.

Fremtiden - Værdien er i 
virksomheden - ikke i aktiekursen 

Vi holder fast i vores globale inve-
steringsstrategi.

Vi har bevist, at investering i solide 
virksomheder med vækst i indtje-
ning og kapital over tid afspejler sig 
i aktiekurserne, og derved er formue-
bevarende og skaber værdi for vores 
investorer. 

Velkommen som investor

Henrik Tiedemann
Christian Tiedemann
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I pressen læser vi meget om at 
man kan spare ved at købe 

passiv investering i et indeks. 
Der betales også omkostninger 
ved passiv investering, måske 
1%, og derfor er man garante-
ret et afkast, der er lavere end 
indeks. 

I vores porteføljer er der alene 
aktier i virksomheder, som vi ef-
ter grundig analyse tror på. Val-
get af  solide virksomheder har 
givet et væsentligt bedre resultat 
end indeksinvestering samlet og i 
11 af  de 14 år siden start. 

1 mio. kr. blev til 3,2 mio. kr.
Investorer der ved start i 2003 
investerede 1.000.000 kr. i In-
dependent Global er vokset til 

3.225.000 kr., mens investorer i 
en passiv indeksfond, har sparet 
omkostning, men må nøjes med 
2.388.000 kr. 

Historiske resultater er ingen 
garanti for fremtidige, men på 
den anden side har historien det 
med at gentage sig. 

Når man vurderer værdien 
af  sin investering, er det ikke 
prisen, der skal være succeskrite-
riet. I stedet bør man se hvad re-
sultatet af  investeringen er efter 
omkostninger. Og ikke mindst 
hvor sikker investeringen er.  

Aktive investeringer giver resultater
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Vores søgninger sker ofte 
efter virksomheder inden 

for direkte eller indirekte 
forbrug. Det er virksomheder, 
der oplever stabil efterspørg-
sel efter deres produkter i 
gode og mindre gode tider, 
og bygger på større velstand 
og stadig flere forbrugere i 
verden.

Teknologi får større og 
større indflydelse på distribu-
tion indenfor forbrugssekto-
ren, der i disse år gennemgår 
en omvæltning, hvor handel 
via internettet bliver mere 
dominerende også inden for 
fødevarer. Gamle tonegivende 
varehuse, som eksempelvis 

Macys i USA, er stærkt kon-
kurrenceudsat, og må lukke 
flere og flere varehuse. Værdi-
en af  Macys kan ende med at 
være dets ejendomme.

Forbruget udvides med 
og skifter til ”forbrugsvirk-
somheder” indenfor tekno-
logisektoren. Virksomheder 
som Google, Apple, Amazon 
og Facebook finder vi derfor 
attraktive, selvom de er højt 
prissat på grund af  deres 
markante vækst. Fælles for 
disse teknologivirksomheder 
er, at de over en kort årrække 
har etableret sig, og vist en 
stabil voksende indtjening, og 
at deres forretninger er mod-

net og til at ”forstå”.
Det der også kendetegner 

de nye forbrugsvirksomheder, 
er den stabile 
efterspørgsel 
efter deres 
ydelser, 
mere og 
mere 
kom-
mer til 
at ligne det, der kendetegner 
traditionelle forbrugsvirk-
somheder, som de i betydeligt 
omfang kommer til at udkon-
kurrere.

Forbrug og sunde værdier
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Det forløbne halvår

Værdien er i vores virksomheder 
I halvåret har udviklingen været 
gunstig for vores virksomheder, som 
indgår i porteføljerne. Aktiekurserne 
i vores fonde viser kurstigninger, der 
afspejler den forsatte gode forret-
ningsmæssige udvikling i virksomhe-
derne, og til deres forventninger. 

Tilsvarende har den lavere rente 
været gunstig for investeringen i 
virksomhedsobligationer med en 
balanceret risiko. 

Afkast i Independent Global blev 
4,78 %, Independent Generations 
6,81 %, Independent Bond 2,96 % 
og World Wide Invest 4,90 %.

I februar måned børsnoteredes 
to nye søsterfonde, der er akkumu-
lerende, nemlig Independent Global 
Akk og Independent Generations 
Akk. Fondene har udviklet sig pa-
rallelt med Independent Global og 
Independent Generations og med et 
afkast i den kortere tid fra februar 
til juni med henholdsvis 2,29 % og 
3,40 %.

Europa i forsat positiv udvikling
Året startede med flere politiske 
begivenheder. USA med en selv-
fokuserende ny præsident, hvor 
overskrifter og opmærksomhed om 
præsidentens evt. tilknytning til 
Rusland fyldte under valgkampen. 

Det går fortsat godt med økono-
misk vækst i USA, og glædeligt er 
at væksten i Europa nu er ved at få 
godt fat. Verdensøkonomien befinder 
sig i en positiv økonomisk udvikling 
med lave renter i de ledende lande og 
lav inflation, der smitter af  på vores 
virksomheder.

Europa har fået mere vind i sej-
lene efter det franske præsidentvalg 
i maj måned og parlamentsvalget i 
juni, hvor den nye præsident Macron 
og hans nye parti fik et markant 
flertal. Det giver håb om, at der 
ikke blot endelig sker nødvendige 
reformer i Frankrig, med en forsat 
høj arbejdsløshed på 10%, men også 
til en styrket økonomisk udvikling 
indenfor EU og tættere samarbejde 
EU-landene imellem.
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Mens USA isolerede sig han-
delsmæssigt indgik EU og Japan 
en historisk frihandelsaftale for de 
to økonomier, der dækker 1/3 af  
verdens samlede økonomi. Aftalen 
viser glædeligt viljen til at øge sam-
handlen i en tid, hvor USA’s ledelse 
arbejder for det modsatte.

Renten
Den toneangivende rente i USA blev 
to gange i halvåret sat op med 0,25 
procentpoint, senest i juni til 1,25%, 
mens Den Europæiske Centralbank 
har fastholdt en negativ rente. Den 
forventes at stige, såfremt den posi-
tive økonomiske udvikling i Europa 
forsætter. 

De store økonomier 
Væksten i Eurozonen er til stede, og 
ser ud til at få bedre fat, men er fort-
sat bagud i forhold til USA, der har 
den laveste arbejdsløshed i 9 år på 
4,4% mod eurozonens 9,3%.

I Kina forventes en vækst på 
6,6%. Mens Brasilien og Rusland 
forsat har økonomiske udfordringer.

Fremtiden
Global vækst i 2017
Forventning til lidt større global 
vækst, lave renter og få investerings-
alternativer til aktier og virksom-
hedsobligationer i sunde virksomhe-
der, giver os en grundlægende positiv 
forventning, der som hidtil, vil blive 
påvirket kortsigtet af  politiske begi-
venheder.  

Bedste kur mod uro 
- Tænk langsigtet 
Fremtiden indeholder positive øko-
nomiske tegn med politiske globale 
udfordringer og forandringer.

Fald i aktiemarkeder tester inve-
storens vedholdenhed og strategi. 
Igen og igen har tiden vist, at inve-
stering i sunde virksomheder giver 
det bedste resultat gennem årene, 
når man holder fast, og tidsmæssigt 
køber flere gange. 

Independent Invest

30.06 Siden start

Independent Global 
Start nov. 2003

4,8 % 212,0 %

Independent Generations
Start feb. 2016

6,8 % 10,1 %

Independent Bond
Start nov. 2012

3,0 % 20,8 %

Independent Global Akk 
Start feb. 2017

2,3 % 2,3 %

Independent Generations Akk 
Start feb. 2017

3,4 % 3,4 %

World Wide Invest
Start feb. 2010

4,9 % 55,2 %

Afkast efter 
omkostninger
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Det siger investorerne
om Independent 
“For mig betyder formuerådgivning tre ting: gennemskuelighed, 
 uafhængighed og afkast” 
Flemming Delfs, Hellerup

”Jeg føler aldrig, at foreningen har investeret i andet end det, der er 
 til min fordel” 
Thomas Brandt, Charlottenlund

“En bekendt af  mig anbefalede mig for knap 12 år siden, at købe 
 Independent Global... og det har jeg ikke på noget tidspunkt fortrudt”
Charlotte Bondam, Frøstrup

”Jeg værdsætter den personlige dialog og Tiedemanns engagement, for 
 det giver mig tryghed”
Grethe Hansen, Varde

”Fornuften går også i arv. Vi værdsætter det sunde værdigrundlag”
Birgitte Rasmussen, Vejle

Se mere på independentinvest.dk
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5 15 År

Kr.
4.700.000 kr.

1.750.000 kr.

Hvad betyder opsparing for dig?
Bliver du fattigere med alderen eller rigere med tiden?

• En selvstændig erhvervsdrivende sparer kr. 50.000 op til pension 
hvert år. (frie midler)

• Hvis hun starter investering, når hun er 25 år, vil hun som 60 årig 
med en årlig afkast på 5 % have en formue på kr. 4,7 mio. 

• Hvis hun sætter pengene i banken til 0 % i rente vil hun have kr. 
1,75 mio. til pension.

Investering kontra opsparing

5 %

0 %

Opsparingsperiode

World Wide Invest

Kontantindestående
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I begge afdelinger får du
Førende virksomheder fordelt på ca. 15 lande på sektorer i 38 
veldrevne virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og 
vækst, og hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte.

Independent Global 
Independent Global Akk

Porteføljen 
Vi lægger vægt på at investere 
i gennemskuelige virksomheder 
med robuste produkter og for-
retninger. Det større udvalg af  
virksomheder globalt mindsker 
risikoen på sektorer, geografi 
og størrelse. Investeringen er 
tredoblet med 212% i afkast 
siden start i nov 2003.

Forventninger 
Der er fortsat pæn økonomisk 
vækst i verden drevet af  Kina, 

Indien og USA, hvor også 
Europa er i bedring, med øget 
vækst i Frankrig. Vi forventer 
fortsat, at virksomhederne i 
porteføljen vil vise fremgang i 

både omsætning og indtjening 
i 2017, underbygget af  en glo-
bal økonomisk fremgang der er 
på niveau eller lidt højere end 
2016.
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Porteføljen

Udvikling  - Independent Global siden start

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

60.000

20.000

30.000

40.000

50.000

70.000

10.000

De 5 største aktier
Recordati 6,3%
Couche-Tard 4,7%
Microsoft 4,4% 
Humana 4,0%
Toro 4,0%

Portefølje nøgletal
Soliditet 51,1%
EKF1 efter skat 25,7%
Kurs/Indre værdi 4,5
P/E 20,4
1Egenkapitalforrentning

Den britiske ingeniørvirksomhed Spirax 
Sarco har mere end 100 års erfaring med 
produktion af  dampsystemløsninger 
og pumpeteknologi. Dampsystemerne 
anvendes i så forskellige brancher som 
fødevare, medicinal og minedrift. De se-
neste 15 år er virksomheden vokset med 
7 % årligt, og bidrager cyklisk til Global 
porteføljen.
Andel af  formue: 2,3%

Mastercard og Visa er 
globalt førende med 
udvikling af  sikre og 

effektive elektroniske betalingsløsninger. 
Mastercard gennemfører 56 mia. beta-
linger årligt, og Visa har en kapacitet på 
65.000 transaktioner i sekundet. Begge 
virksomheder leverer tocifret vækst, og 
er stabile vækstvirksomheder i Global.
Andel af  formue: 2,7%

-41%

16%
30%

10% 8%

33%

20%

-4%

17% 20% 17% 14%
0,5%

Afkast inkl. geninvesteret udbytte

Kr.

5%

+212 %
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Independent Global 
Independent Global Akk

FORDELING PÅ SEKTORER

NVR er en 
af  Ameri-

kas førende udviklere af  huse 
til private. Virksomheden har 
aktiviteter i 14 stater i det øst-
lige USA, og solgte alene i 2016 
15.583 huse. Der er igen vækst 
i byggeriet i USA, og samtidig 
med fremgang leverer NVR en 
forrentning af  egenkapitalen på 
30% efter skat.
Andel af  formue: 2%

EPS Holdings er blandt de 
mindre virksomheder i Inde-
pendent Global. Virksomheden 
er japansk, og leverer testtje-
nester til den japanske medic-
inalindustri samt omfattende 
overvågning og analyse af  
kliniske tests.
Andel af  formue: 1,1%

FORDELING PÅ LANDE

Holland
1%

UK
5%

Tyskland 4%

Schweiz
5%

Spanien 6%

USA
51%

Japan 6%

Hong Kong 1%

Sverige
2%

Finland 4%

Canada 7 %

Italien 6%
Irland 2%

Forbrug
cyklisk

24%

Forbrug-stabile
20%

IT
16%

Sundhed
29%

Industri
6%

Tele 1%

Kontant
2% Fast ejendom

2%

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13

Indre værdi pr. andel 62.138 62.292 68.097 53.643 46.079
Udbetalt udbytte pr. andel 5.300 3.650 500 500 0
Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.) 4,78 -2,68 14,07 4,71 6,60
Omkostningsprocent 1,02 1,05 0,94 0,99 0,97
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Independent Global har givet 8,9 % 
i afkast p.a. siden start i november 
2003. Holdes dette afkast vil vær-
dien af  en investering på 1 mio. kr. 
fra starten i 2003 stige til 7 mio. kr. i 
2026. 

Med et knap så optimistisk afkastni-
veau på 6 %, vil værdien stige til 5,5 
mio. kr. Og med et for aktier forventet 
lavt afkast på 3 %, vil værdien stige 
til 4,2 mio. kr. frem til 2026.

Forventet afkast i Independent Global afdelingerne

 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

3

2

1

4

5

6

7,0 mio. kr.

4,2 mio. kr.

5,5 mio. kr.

Udvikling i Global justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger mio. kr.

8

7 8,9%

6,0%

3%
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Independent Generations
Independent Generations Akk

I begge afdelinger får du
Globale investeringer i børsnoterede virksomheder, der bygger på familieværdier og ejere, der vurderes 
at påvirke værdiskabelse og udvikling. Det kan være store, mellemstore og mindre børsnoterede 
familievirksomheder.

Porteføljen
Independent Generations leve-
rede i 1. halvår 2017 et resultat 
på 6,8% efter omkostninger. 
Investeringerne blev endeligt 
omlagt til den nye investerings-
strategi i februar 2016.

Forventninger
Der er fortsat pæn økonomisk 
vækst i verden drevet af  Kina, 
Indien og USA, hvor også 

Europa er i bedring, med øget 
vækst i Frankrig. 

Vi forventer fortsat, at virk-
somhederne i porteføljen vil 
vise fremgang i både omsæt-
ning og indtjening i 2017, un-

derbygget af  en global økono-
misk fremgang der er på niveau 
eller lidt højere end 2016.
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Independent Generations
Independent Generations Akk

Porteføljen

Kursudvikling i Independent Generations

Familievirksomheder er værdiorienterede og præget af  
tidligere ejere og stiftere, som har haft særlige tanker 
om virksomheden.

De 5 største aktier
Jeronimo Martins 5,0%
Moncler 4,9%
LVMH 4,7%
Brembo 4,5%
Ramsay Health Care 4,1%

Portefølje nøgletal
Soliditet 51,1%
EKF1 efter skat 21,5%
Kurs/Indre værdi 3,8
P/E 21,5
1Egenkapitalforrentning

Franske LVMH 
er verdens 
førende luksus-

virksomhed med 70 luksusmærker inden 
for drikkevare, tøj, parfume og ure. Mærker 
som Dom Pérignon, Christian Dior, Kenzo 
og Bvlgari ejes af  LVMH. Franske Bernard 
Arnault kontrollerer via sin familievirk-
somhed LVMH. Egenkapitalen på 44% 
forrentes med 15% efter skat.
Andel af  formue: 4,7%

 31.03.16 30.06.16 30.09.16 31.12.16 31.03.17 30.06.17

32.000

28.000

Spanske Grifols 
er en medicinalvirksomhed, der globalt 
leverer plasma til behandling af  sygdomme 
ved blodtransfusioner. Virksomheden blev 
etableret i 1940 og det er fortsat efterkom-
mere af  stifteren José Grifols, der kontrolle-
rer og leder virksomheden. 
Andel af  formue: 3,7%

Kr.

30.000

26.000
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Independent Generations
Independent Generations Akk

FORDELING PÅ SEKTORER 

Plastic Omnium 
blev etableret i Paris i 1946. 
Virksomheden producerer ko-
fangere og brændstoftanke til 
bilproduktion og er leverandør 
til 70 bilproducenter herunder 
Audi, Peugeot og Toyota. Hver 
syvende bil har udstyr produce-
ret af  Plastic Omnium. Burelle 
familien ejer mere end 50% af  
virksomheden, og i tredje gene-
ration ledes virksomheden af  et 
medlem af  familien.
Andel af  formue: 2,1%

United Plantations er et ma-
laysisk plantageselskab ledet og 
kontrolleret i flere generationer 
af  den danske familie Bek-Niel-
sen. Virksomheden blev etableret 
for mere end 100 år siden, og 
producerer palmeolie, der an-
vendes ved fødevareproduktion. 
Virksomheden har fokus på bære-
dygtighed og medarbejdertrivsel, 
og den høje egenkapitalandel på 
89% forrentes med 14% efter 
skat.
Andel af  formue: 2,6%

FORDELING PÅ LANDE

Hong Kong 1%

Australien
4%

Mexico
5%

Schweiz 4%

USA 19%

Malaysia 5%

Frankrig
12%

Chile 
2%

Polen 5%

Japan 7%

Italien 9%

Finland 4%

Tyskland 
16%

Spanien 4%
Sverige 3%

Råvarer
2%

Kontant
2%

Industri 
11%

Sundhed
16%

Finans
2%

Forbrug-
stabile
42%

Forbrug-
cyklisk

25%

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.17 30.06.16

Indre værdi pr. andel 30.265 30.912

Udbetalt udbytte pr. andel 2.975 1.475

Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.) 6,8 2,8*

Omkostningsprocent 1,01 1,07

*Afkast fra 1. februar 5 md. (pct.) 
Porteføljen var fuldt omlagt til ny investeringsstrategi pr. 1. frebuar 2016 
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2016 2018 2020 2022 2024 2026
2

6

Hvis Independent Generations 
stiger 8,9 % p.a. vil værdien af  
en investering på 3 mio. kr. ved 
starten i 2016 stige til 7 mio. kr. i 
2026. Med et knap så optimistisk 

afkastniveau på 6 %, vil værdien 
stige til 5,5 mio. kr. Og med et for 
aktier forventet lavt afkast på 3%, 
vil værdien stige til 4,3 mio. kr. 
frem til 2026.

Forventet afkast i Independent Generations afdelingerne

7,0 mio. kr.

4,3 mio. kr.

5,5 mio. kr.

Udvikling i investeringen justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger mio. kr.

4

8

3%

8,9%

6%
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Independent Bond

Hvad får du
Investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer, med kort løbetid, udstedt af  28 sunde 
virksomheder. Hvert år udbetales et kontantudbytte baseret på de renter vi modtager uafhængigt af  
kursen på papirerne.

Siden start i december 2012 
har afdelingen givet et sam-
let resultat på 20,8 %, og har 
vist sin værdi for de mange 
investorer, der ellers har haft 
vanskeligt ved at få renter og 
fastholde købekraften af  deres 
opsparing. 

Porteføljen 
Den gennemsnitlige forventede 
løbetid er 2,4 år, og intet papir 
har en forventet løbetid på 
mere end 6 år. Den begrænsede 
løbetid giver større kursstabi-
litet, og der investeres ikke i 
en rating lavere end BB- eller 
tilsvarende. Det vil sige invest-
ment grade og de bedst ratede 

high yield virksomhedsobliga-
tioner. Endvidere foretager vi 
også egen regnskabsanalyse for 
at vurdere virksomhedernes 
evne til at honorere deres låne-
forpligtelser.

Forventninger 2,0 % 
Vi forventer uændret, at der 
indtjenes renter, der giver mu-

lighed for et udbytte for 2017 
på 2,0% efter omkostninger. 
Resultatet påvirkes af  kurs-
udsving og af  de renter, der 
kan opnås ved reinvestering. 
Renten vil være påvirket af  
en evt. stigning i inflation og 
af  den økonomiske udvikling i 
verden.
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Porteføljen

De 5 største 
virksomhedsobligationer
Nykredit 2,75%  4,81%
ENBW 3,625%  4,80%
TDC 3,5%  4,68%
Total 2,25%  4,60%
DONG 4,875%  4,22%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,4
Gns. eff. rente  1,7% 2013 2014 2015 2016 2017

0

1

Udvikling i betalt udbytte i Independent Bond

Udbytte pct.

4,4%

3,0%

4,1%

Forventet 
2,0%

2

3

4

5

% p.a.

10 årig Statsobligation

2,9%

FORDELING PÅ 
FORVENTET UDLØB

Udløb 2-4 år
44%

Udløb 0-2 år
43%

Udløb 4-5 år
8%

Udløb over 5 år
5%

HOVED- OG NØGLETAL 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13

Indre værdi pr. andel 39.761 38.713 39.309 40.178 38.669

Udbetalt udbytte pr. andel 1.150 1.200 1.650 1.700 625

Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.) 2,96 2,01 1,64 3,26 1,28

Omkostningsprocent 0,47 0,48 0,53 0,60 0,62

Udvikling i afkast kan ses på næste side
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 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

1

1,2

1,6

Independent Bond har givet 2,6 % i 
resultat p.a. siden start i december 2012. 
Hvis dette niveau forsætter i Indepen-
dent Bond vil værdien af  investeringen i 
2026 stige til 1,5 mio. kr. 

Med et mere optimistisk resultat på 4 %, 
vil værdien stige til 1,7 mio. kr. Og med 
et knap så optimistisk resultat på 1 %, 
vil værdien stige til 1,3 mio. kr. frem til 
2026.  

Independent Bond
Forventet afkast

1,7 mio. kr.

1,3 mio. kr.

1,5 mio. kr.

Independent Bond er dit 
alternativ til ingen eller en 
meget lav rente i banken. 
Vi anbefaler, at din investe-
ringshorisont er minimum 
2-3 år, således at udsving i 
kurserne kan rette sig mod 
kurs 100 ved forventet udløb. 
Er din investeringshorisont 
længere, kan du med fordel 
supplere med de aktiebase-
rede afdelinger Independent 
Global og Independent 
Generations. 

Udvikling i Bond justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger 
mio.

1,4

1,8

0,8

1 %

2,6 %

4 %
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Vi holder fast i strategien, som vores 
investorer også kan have fordel af  at følge.

1 2

3 4

Følg en overordnet strategi
En overordnet strategi sikrer, at din 
fordeling mellem aktier, obligationer 
og kontanter afspejler dit personlige 
ønske til afkast og risiko, og hvornår 
du ønsker at anvende midlerne. Vær 
sikker på sund spredning, men und-
lad 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 
investering på mere fordelagtige 
niveauer.

Undgå for mange handler
Vær langsigtet og hold fast i gode 
investeringer. Banker og aviser er 
fyldte med gode råd om køb og salg, 
der ikke altid er i investorernes in-
teresse. Investér med ”rolig hånd”, 
og lad investering i succesfulde virk-
somheder fortsætte frem for at tage 
gevinster hjem. Aktier køber man, 
holder fast i og justerer kun.

Invester globalt sammen 
med andre
Særligt for investering i udenland-
ske papirer er professionel formue-
forvaltning fordelagtig fremfor 
investering i enkelt aktier. Opnå 
systematisk afsøgning af  investe-
ringsmuligheder i hele verden og 
ikke de internationale virksomheder 
der skrives om i avisen.  
Desuden får du lave handels- og de-
potomkostninger, og tilbagesøgning 
af  udbytteskat.

”Kortsigtet er aktiemarkederne udsat 

for computergeneret spekulationer, 

der medfører kursudsving”
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World Wide Invest

Akkumulerende og velegnet til selskaber, virksomhedsskatteordninger og pension
Balancerer i Independents tre afdelinger med 75% aktier og 25% virksomhedsobligationer, spredt 
over 23 lande i 110 virksomheder. 
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Porteføljen

Udvikling i World Wide Invest

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

500

700

900

1.100

1.700

1.500

1.300

19%

-12%
-2%

6%
11%8%

14%

Solide aktier 

Virksomheds-
obligationer

Realkredit-
obligationer

Statsobligationer
(DK)

Kontant

Afkast - risiko på aktivklasser

World Wide Invest

Independent anbefaler investo-
rerne at sprede selektivt, hvil-
ket du opnår med World Wide 
Invest.

Nye markeder

Gearede produkter

Risiko
▶

Afkast▶

Kr.

Markedsrisiko for forskellige investeringer

I Independent Invest investerer vi i solide virksomheder

5%

Independent Global 
Independent Generations

Independent Bond
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World Wide Invest

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

Porteføljen
Investeringen i Independent 
Invests tre afdelinger, gør porteføl-
jen solidt funderet med 73 aktier i 
sunde virksomheder globalt og 28, 

primært europæiske, virksomheds-
obligationer. 

Investeringerne giver således en 
betydelig spredning geografisk, på 
sektorer og størrelse.

Med både aktier og virksom-
hedsobligationer er porteføljen 
velegnet til at fastholde realværdi-
en med et afkast. 

Forventninger
Virksomhederne i de underliggende 
porteføljer viser forretningsmæssig 

fremgang. Kurserne på virksom-
hedernes aktier ventes at afspejle 
denne større værdiskabelse, men 
vil også være påvirket af  forvente-
lige større markedsudsving i 2017. 
Obligationsrenterne i Europa er 
lave og forventes på et lavt niveau. 
Vi forventer fortsat en positiv ud-
vikling i 2017.

Generations
39%

Global
37%Bond

22%

FORDELING PORTEFØLJE

Kontant
2% HOVED- OG NØGLETAL 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13

Indre værdi pr. andel 1.552 1.453 1.533 1.335 1.236

Periodens afkast efter omk. 6 md. (pct.) 4,90 -3,69 7,19 3,23 2,75

Omkostningsprocent 0,26 0,15 0,24 0,44 0,50
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 2010 2013 2016 2019  2022 2025
0,9

1,3

1,7

2,1

2,5

World Wide Invest har givet 4,9% 
i afkast p.a. siden start i februar 
2010. Hvis World Wide Invest 
holder dette afkast vil værdien af  
investeringen i 2026 stige til 2,7 
mio. kr. Med et knap så optimistisk 
afkastniveau på 3,5 %, vil værdi-

en stige til 2,4 mio. kr. Og med et 
forventet lavt afkast for en balan-
ceret investering i både aktier og 
virksomhedsobligationer på 2%, vil 
værdien stige til 2,1 mio. kr. frem 
til 2026. 

Forventet afkast i World Wide Invest

2,7 mio. kr.

2,1 mio. kr.

2,4 mio. kr.

World Wide Invest er skattemæs-
sigt akkumulerende og der udloddes 
ikke udbytte. Den er derfor veleg-
net til at indgå i kapital-, rate- og 
alderspension, virksomhedsskatte-
ordning og børneopsparing. 

Udvikling i investeringen justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger mio. kr.

2,9

2 %

3,5 %

4,9 %
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Tiedemann Independent A/S er 
et familieejet investeringsforvalt-
ningsselskab, der står bag Inde-
pendent Invest og World Wide 
Invest. Vi bygger på mange års 
kompetence, ordentlighed, samt 
personlig kontakt, og 
vi er naturligvis selv 
investorer.

Vi er omhyggelige, 
når vi afsøger mar-
kederne for de mest 
veldrevne og solide 
børsnoterede virksom-
heder, og søger virk-
somheder, der skaber 
velstand på lang sigt, 
til fornuftige priser. 

Hvilken værdi får 
du
Vores strategi er ufor-
andret og har leveret 
resultater. Siden start 

i 2003 er formuen tredoblet – efter 
omkostninger. 
Uanset hvilke afdelinger du væl-
ger, er virksomhederne spredt på 
brancher, lande og størrelse. Det 
giver risikospredning og sikkerhed. 

Vi investerer uafhængigt af  indeks, 
anvender ikke valutakursafdæk-
ning eller gearer dine investeringer. 
Værdien ligger i virksomheden 
ikke i aktiekursen, og derfor har vi 
vores egen regnskabsanalyse. Det 

fremmer den langsigtede 
værdiskabelse og giver 
tryghed.

Sådan bliver du 
investor
Vores afdelinger er 
børsnoterede og kan 
altid købes og sælges 
gennem din netbank. 
Vi anbefaler, at køb af  
aktier spredes med nogle 
måneders mellemrum, 
da ingen kan forudsige 
prisen på aktier kort-
sigtet. Tal med os og få 
personlig rådgivning.

Hvem er vi?

Fra venstre: Jørgen Ottosen, Klaus Serup, Peter Pagh Smed, Christian Tiedemann og Henrik Tiedemann



Peter Pagh Smed
cand. polit., regnskabs-
analyse og research 

Henrik Tiedemann
Grundlægger og 
porteføljeforvalter

Christian Tiedemann
Direktør og 
porteføljeforvalter

Klaus Serup
HD(R), regnskab, økonomi, 
administration og compliance

Jørgen Ottosen
Seniorformuerådgiver

Bjarne Rasmussen, Frederiksberg

Børge Nordgaard Hansen, Farum

Ebbe Bouman, Falling

Erik Neuberg Rasmussen, Vejle

Thorkild Juul Jensen, Allerød 

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

Independent Bestyrelsesmedlemmer
Personer der gennem mange år har 
vist en solid og professionel indsats i 
deres respektive erhvervskarrierer.

Tiedemann Independent A/S
Vimmelskaftet 48
1161 København K

3315 6015
kontakt@tiedem.dk
independentinvest.dk



Independentinvest.dk
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