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Kære Investor  

 

Vi har fornøjelsen at fremsende Markedsrapport 2018, som vi ønsker du får 

glæde - og ikke mindst inspiration af - til pasning af din formue og opsparing. 

 

Markederne er vendt til plus 

Efter usikker afslutning med fald i 2018, er usikkerheden fortsat, men aktierne 

er vendt med pæne stigninger, der afspejler gode resultater i virksomhedernes 

regnskaber og forventning til den fremtidige udvikling. 

 

Resultater 2019 

Independent Global +10,2%   

Independent Generations +7,9% 

Independent Bond +1,7%  

Independent Mix +7,2% 

 

Hvilken investeringsprofil passer dig 

På markedsrapportens første sider har vi sammensat tre investeringsprofiler, 

så hver enkelt investor kan vurdere, hvilken profil der ønskes. 

 

Årsmøde fredag 8. marts 2019 kl. 15,45 

Vi holder årsmøde hos Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S. 

Indbydelse og program kan du se på independentinvest.dk/marts2019 og 

tilmelde dig, såfremt du ikke allerede har gjort det. 

 

FN’s 17 Verdensmål 

Vi er lidt ambitiøse og benytter anledningen til at formalisere vores politik for 

Samfundsansvar med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål, som vi søger at 

indpasse over de næste år og frem mod 2030. Læs mere på 

independentinvest.dk/samfundsansvar 

 

Vi ser frem til at udvide samarbejdet og vil gerne se på dine individuelle 

ønsker. Vi tilbyder formuepleje, såfremt du ikke allerede har en uafhængig 

rådgiver. Ring og tal med os eller med Peter Smed.  

 

Venlige hilsener 

 

 

Christian Tiedemann              Henrik Tiedemann  

Ordentlighed i  

 generationer 

 skaber værdi  

Value & Vækst – Tryghed & Afkast 

Modtager du ikke vores 

løbende nyheder på email, 

send gerne din email adresse 

til kontakt@tiedem.dk 

http://www.independentinvest.dk/marts2019

