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”Investering i ansvarlige
virksomheder ”hitter

23. februar 2018
Kære Investor
Vi har fornøjelsen at fremsende Markedsrapport 2017, hvor du kan læse om
den gode udvikling, der er i de ansvarlige og ordentlige virksomheder, du har
investeret i. Investering i ansvarlige virksomheder, der har været vores
grundlag i mange år, oplever i dag et stigende fokus.

Modtager du ikke vores
løbende nyheder på email,
send gerne din email adresse
til kontakt@tiedem.dk

I 2018 har solid og fortsat vækst og indtjening i de amerikanske virksomheder
fået lønningerne til at stige lidt mere end ventet, hvilket er slået igennem med
usikkerhed i aktiekurserne. Vi er overbevist om, at de stærke regnskaber i
vores globale virksomheder viser, at frygten er ubegrundet, og vi ser faldet som
en mulighed for at supplere aktiekøb.
Årsmøde - Lederne i København fredag 9. marts kl. 15,45
På Årsmødet sætter vi i år fokus på velstandsstigningerne i Kina og
Asien, der rykker ved de globale magtbalancer.
Mød vores tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, der vil
fokusere på den politiske, økonomiske og investeringsmæssige
udvikling i Asien og Kina. Du kan læse mere på vedlagte flyer.
Tilmelding nødvendig til kontakt@tiedem.dk gerne inden 3.marts
2018.
Nye pensionsregler – Udvidede muligheder
De nye pensionsregler giver udvidede muligheder og fleksibilitet for
pensionsopsparing og til at forlænge udbetaling af ratepensioner. Har du
planlagt din opsparing og fået beregnet konsekvenser for udbetalingen af dine
pensioner? Ellers er du velkommen til at kontakte os.
Markedsrapporten kan også læses på independentinvest.dk.
Vi står naturligvis til rådighed, og vil gerne se på dine individuelle ønsker.
Venlige hilsener
Christian Tiedemann
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Value & Vækst – Tryghed & Afkast
Vi gør det, der er bedst for vores investorer - og investerer naturligvis sammen med dem.
Tiedemann Independent A/S er et uafhængigt familieejet investeringsforvaltningsselskab med
Finanstilsynets tilladelse. Vi skaber værdi og er rygraden i vores investorers opsparing
med Independent Invest og individuel formuepleje.

DK-1161 København K
Tlf. 33 15 60 15
kontakt@tiedem.dk
www.independentinvest.dk
CVR-nr. 13 00 41 02

