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Resultater siden start 
 

Global (2003 nov) 123% 

New Global (2005 dec)   40% 

Bond (2012 dec) 8% 

World Wide (2010 feb)   26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til vores investorer og andre interesserede 

 

 

 

26. februar 2014                                  Nyhedsmail februar 2014 

 

  

 

Vi har fået mange e-mailadresser fra vores investorer, og udsender 

derfor fremtidigt i større udstrækning nyhedsinformation elektronisk.  

 
Sunde virksomheder giver resultat 

Fra tid til anden kommer der usikkerhed på de finansielle markeder, 

som vi har oplevet i de første måneder af 2014. Med investering i 

sunde virksomheder er vores afdelinger siden start og gennem årene 

blandt de bedste med positive resultater. 
 

Udbytter i Independent 

Udbytte for Independent Global, Independent New Global og Indepen-

dent Bond blev vedtaget på generalforsamlingen med henholdsvis kr. 

1.000, kr. 500 og kr. 1.700 til udbetaling 27. februar. 

 

1 bliver til 2 i Independent Global og Independent New Global 
I løbet af april deles Independent Global og Independent New Global. 

Det betyder, at hver investor får to andele frem for en. Det udvider 

muligheden for at købe andele i Independent Invest til en pris, som da 

vi startede for 10 år siden. 

 

Køb andele i mere end en Independent afdeling 

Efter ”splittet” giver et beløb på 125.000 kroner mulighed for at købe 

én Independent Global ca. 53.000 kroner, én Independent New Global 

ca. 32.000 kroner og én Independent Bond ca. 40.000 kroner og opnå 

betydelig spredning. 

 

Ny bestyrelsesformand i Independent Invest 

På generalforsamlingen i sidste uge trådte ambassadør Henning Kristi-

ansen tilbage fra bestyrelsen efter mere end 10 år, som en særdeles 

engageret og kompetent formand. Vi siger tak for den tid, du har afsat 

til os. 

 
Bestyrelsens medlemmer har gennem årene opbygget kompetencer så 

bestyrelsen holdes på tre. Som ny formand har bestyrelsen i henhold 

til vedtægterne konstitueret sig med Børge Nordgaard Hansen, der 

har været med i bestyrelsen i mere end 6 år. 
 

 

Uafhængig  
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Independent New Global er 
igen nomineret af           
Morningstar, som den bedste 

i sin kategori. 

 

 

 

 

De nyere markeder – Independent New Global 

Vi har i den seneste måned besvaret flere spørgsmål om Independent 

New Global, og vil gerne sammenfatte vores synspunkter. I 2013 og 

de første måneder af 2014 har Independent New Global ikke vist et 

godt resultat. Resultatet på plus 20% i 2012 er vendt til et mindre fald 

på 6% over det sidste år. 

 

Der har i Independent New Global været ganske store udsving i kur-

sen. Få investorer har alene købt New Global én gang til en højere pris 

end i dag, og ikke opnået et positivt afkast endnu. Det er jeg selvføl-

gelig ærgerlig over.  

 
Købstidspunktet har spillet for meget ind på deres resultat. Virksom-

hederne er forsat solide, og fremtiden er ikke blevet ringere. Spred-

ning af købstidspunkt, som vi igen og igen har anbefalet, senest i 

Markedsrapporten, har stor betydning for det fremtidige afkast.  

 

Har du Independent New Global?  

Eksempelvis er New Global købt en gang ved høje-

ste pris, er der et kurstab. Har man til gengæld også 

købt ved den laveste kurs er gennemsnitskøbsprisen 

55.600 kr. og det giver en samlet gevinst på 

12.000 kr. Investorer der har været med siden 

start har i dag opnået et afkast på 40%. 

 
Vi er af den opfattelse, at markederne overreagerer, 

og derfor åbner for gode køb med et langsigtet perspektiv.    

 

Kender du typen 

Med smil, vid og ikke uden bid skabte Anne Glad efter generalfor-

samlingen god stemning med et spændende indlæg om Indepen-

dent-investoren. Mange deltagere fik efterfølgende mulighed for at få 

uddybet egne synspunkter med Anne.  

 

I Independent er vi selvfølgelig forskellige, men Anne Glad så flere 

fælles træk og fremhævede, at vi i Independent går op i ”godt køb-

mandsskab” og gerne vil handle personligt med de der står bag.  

 

Kontakt os gerne 

Vi står altid til rådighed med Independent rådgivning både for formue 

i og udenfor Independent Invest. Vi har et ønske at gøre det, der er 

bedst for dig. 

Kontakt Christian, Peter eller mig på telefon 33 15 60 15. 

 

Venlige hilsener 

 

 

Henrik Tiedemann 


