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Kære Investor og andre interesserede 

 

Det er en fornøjelse at fremsende Markedsrapporten med tilfredsstillende 

resultater i Independent Global og World Wide Invest samt et succesfuldt 

første år for Independent Bond.  

 

Globalt har investorernes interesse for de nyere markeder været svag og re-

sultat i Independent New Global er påvirket af vigende valutakurser. Inde-

pendent New Global ligger i top i sin kategori, og er endnu engang nomineret 

til en Morningstar Award, men har ikke indfriet vores forventninger.  

 

Væksten i virksomhederne udvikler sig fortsat pænt med god vækst i omsæt-

ning og indtjening, Vi forventer, at det afspejler sig i aktiekurserne – også for 

Independent New Global. Markederne svinger, det giver købsmulighed. 

 

Spred dine investeringer 
Aktier og obligationer stiger på forskellige tidspunkter på forskellige marke-

der. Ingen ved præcis hvor og hvornår. Derfor anbefaler vi vores investorer, 

at have Independent Global, Independent New Global og Independent Bond 

i deres beholdning. Det giver god spredning og kan forbedre afkast og risiko. 

Tidspunktet for investering har også stor betydning, og undervurderes ofte.  

Det kan vi gøre for dig 
Har du ikke allerede en uafhængig rådgiver, tilbyder vi uafhængig formue-

forvaltning også for den del af formuen, der ikke er placeret i Independent’s 

afdelinger. Vi har endnu til gode at møde en investor, hvor vi ikke kan gøre 

en forskel på indhold og forbedre deres investeringer på 

afkast og risiko. 

 

”Kender du typen” med Anne Glad 
Vi håber at se mange Independent Invest investorer til 

generalforsamling. Anne Glad, kendt fra tv, kommer og 

fortæller os ”hvem” vi investorer er – ”kender du typen”. 

Få en fornøjelig eftermiddag gerne med din ledsager. 

 

Årsrapport 2013 findes på independentinvest.dk - ring 

gerne, vi står altid til rådighed. 

 

Venlige hilsener 

 

 

Henrik Tiedemann 

 

Value & Vækst  

     Tryghed & Afkast   

 

Læs om fordele ved at 

sprede købstidspunkt i 

Markedsrapporten side 7 

Resultater 2013 

Læs om fordele ved   

uafhængig formuepleje i 

Markedsrapporten side 6 

Generalforsamling  

Independent Invest 

fredag 21. februar 2014 

kl. 15.30 hos Lederne. 


