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Investeringsforeningen Independent Invest bliver til Værdipapirfonden 

Independent Invest 

 

Forenkling er et nøgleord hos Independent, som vi søger at efterleve i alt hvad vi 

gør, hvad enten det er investering eller administration. Ny lovgivning giver 

mulighed for en forenkling, med én bestyrelse frem for to.  

 

Bestyrelsen i Independent Invest har derfor i dag besluttet, at vores tre afdelinger 

Independent Global, Independent Generations og Independent Bond overflyttes til 

en ny fond, Værdipapirfonden Independent Invest, der giver mulighed for, at vi 

kan fortsætte vores solide investeringer, og samtidig opnå en ledelsesmæssig 

forenkling, der kan imødegå de stigende administrative omkostninger fra den 

finansielle lovgivning. 

 

Baggrund for forenkling 

Stadig stigende regulering fra både Finanstilsynet som fra EU kræver stadig 

flere ressourcer. Både administrativt og ledelsesmæssigt.  

 

Bestyrelsen har siden børsnoteringen i 2003 arbejdet for at gøre det enkelt og 

sikkert for investor. Bestyrelsens arbejde udgøres mere og mere af 

kontrolforanstaltninger pålagt af offentlige myndigheder. 

 

Lov om Investeringsforeninger m.v., som Independent Invest er underlagt, er 

ændret og giver mulighed for forenkling, og det er blevet muligt at have én 

samlet ledelse for foreningens fonde og forvaltningsselskab i stedet for de 

nuværende to, og antallet af forretningsordner, retningslinier og 

bestyrelsesmøder for Independent Invest og Tiedemann Independent A/S kan 

halveres, uden det vil ændre i investors sikkerhed. 

 

Det giver en forenkling ledelsesmæssigt nu og i fremtiden, der kan begrænse 

effekten af de stadig nye og detaljerede offentlige reguleringer.  

 

Independent fortsætter som hidtil for dig som investor 

Personerne bag er naturligvis fortsat selv betydende investorer i afdelingerne, 

og investeringsstrategi i Independent Invest vil fortsat være den samme. 

Afdelingerne vil uændret være børsnoterede i København og omfattet af 

UCITS-direktivet. Depotselskab er uændret, ligesom beskatningsform, 

lovgivning og tilsyn. Sikkerheden og omsætteligheden for investor er den 

samme. 

 

Bestyrelsen mener, at vi med denne beslutning varetager opgaverne for vores 

investorer bedst muligt nu og fremtidigt. Det kan gøres enkelt, da investerings-

afdelingerne fortsætter fuldstændigt uændrede. 

 

Du modtager fortsat information gennem nyhedsmails, på vores hjemmeside 

og i års-og halvårsrapporter. Værdipapirfonden afholder investorårsmøder 

både øst og vest for Storebælt i stedet for generalforsamling i København. 
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Vores interesse er at gøre det, der er bedst for vores investorer - og så for os. kontakt@tiedem.dk 

Tiedemann Independent A/S har, som et ud af kun 15 selskaber i Danmark, www.independentinvest.dk 

Finanstilsynets tilladelse som investeringsforvaltningsselskab. www.worldwideinvest.dk 
 CVR-nr. 13 00 41 02 

 

 

 

 

 

Hvad er en Værdipapirfond? 

Værdipapirfonde er reguleret efter samme lov som Investeringsforeninger og 

investerer også efter et princip om risikospredning, og formuen ejes af 

investorerne kollektivt. Overflytning fra Investeringsforening til 

Værdipapirfond giver mulighed for en ønsket ledelsesmæssig forenkling. 

 

Vi ønsker forenkling og tryghed i vores investeringer 

Der sker ikke ændring af investering, vilkår for investor, eller investor-

beskyttelse og bestyrelsen har derfor besluttet at fremsætte forslag om at 

overflytte afdelingerne i Independent Invest til en værdipapirfond. 

 

Vi byder Værdipapirfonden velkommen og tager så afsked med 

Investeringsforeningen. Med overflytningen mener vi, at vi på bedste måde 

varetager vores fælles interesser som investorer, og du behøver som investor 

ikke at gøre noget. 

 

Både vi i bestyrelse og direktion står til rådighed og besvarer spørgsmål. 

 

Venlige hilsener 
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Børge Nordgaard Hansen Henrik Tiedemann 

Formand for bestyrelsen Grundlægger, direktør 

Independent Invest 


