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Kære Investor og andre interesserede 

 

Sommerferien står for døren. Vi vil gerne dele vores synspunkter, inden vi får 

resultatet af afstemningen i Storbritannien - for eller imod medlemskab af 

EU. 

 

Brexit eller Remain 

En afstemning der fylder meget i finansverdenen og giver anledning til man-

ge analyser og forecast med forudsætninger, der næppe viser sig at være de 

rigtige.  

 

Aktiemarkederne, især det engelske, og det britiske pund vil blive påvirket af 

afstemnings-resultatet. Mange investorer vil sikkert overreagere. Det har 

indtil nu ikke fået så megen opmærksomhed, at virksomhederne i Europa vil 

have tid til at tilpasse deres forretninger og muligheder i forhold til en ny 

europæisk politisk virkelighed. 

”Vi anser spekulationer og konsekvenser af valget for voldsomme, i relation 

til den udvikling vi forventer, i de virksomheder vi sammen investerer i.” 

  

 

Uanset resultatet om EU-medlemskabet, 

må det forventes, at EU’s ledere tager en 

stigende utilfredshed med EU’s centralise-

ring alvorligt, og der vil medgå flere års 

forhandlinger om ændring af vilkår inden-

for EU samarbejdet. EU har stor betyd-

ning for den fremtidige vækst og fri bevæ-

gelighed af varer og kapital, der har skabt større velstand de seneste mange 

år og for flere europæere. 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve de virksomheder vi investe-

rer i både i In-dependent Global og Independent Generations og som udgør 

75% af investeringerne i World Wide Invest. 

 

 

  

 

 

 

 

Value & Vækst  

 Tryghed & Afkast 

 

”Vi anser spekulationer og 

konsekvenser af valget for 

voldsomme, i relation til 

den udvikling vi forventer, i 

de virksomheder vi sam-

men investerer i.” 
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Eksklusiv finansvirksomheder (mia. DKK) 

 

Som det fremgår af graferne nedenfor, er det solide virksomheder med en høj 

indtjening og i vækst, beliggende i hele verden.  

Vi anser spekulationer og konsekvenser af valget for voldsomme, i relation 

til den udvik-ling vi forventer i de virksomheder, vi sammen investerer i. 

Uanset udfaldet, der har delt den britiske befolkning, opstår nye mulighe-

der. Det er trods alt kun én dør, der eventuelt går på klem, hvorimod 27 

andre døre i EU er åbne for virk-somhederne til at afsøge forretningsmulig-

heder. 

 

Vi har få engelske virksomheder i porteføljerne, som vi mener endda kan få 

glæde af et billigere pund, under alle omstændigheder følger vi hele tiden 
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udviklingen i de virksom-heder, vi investerer i, uanset hvor i verden de er 

beliggende og driver deres forretning. 

 

Vi ønsker en god sommerferie. 

 
Christian Tiedemann                                        Henrik Tiedemann 

 


