
 

 
 
 

  
 

 

Kære Investor 

2. april 2019 

I årets første kvartal har positive 
forventninger til den økonomiske 
udvikling afspejlet sig i aktiekurserne, 

der er steget flot.  
 

Faldet i december 2018 er i 2019 
genvundet og lidt til.  

 
 

Virksomhederne vokser i deres forretninger, og vi tror stigningen vil fortsætte, 
men måske ikke i samme høje tempo. 
 

Resultat 
Independent Global Akk +13,5% 

Independent Generations Akk +9,0% 
Independent Bond +2,6% 
Independent Mix +9,0% 

 
Egen regnskabsanalyse 

Vi udvælger virksomheder uafhængigt af indeks, og som vi har tiltro til, og 
som vi kan beholde i flere hvis ikke mange år. De er valgt ud fra vores egen 
regnskabsanalyse, der tager udgangspunkt i virksomhedernes 

forretningsudvikling og resultater og ikke ud fra kortsigtede købs- og 
salgsanbefalinger.  

 
Udbytter reducerer formuen for vores private investorer 
Skattemæssige lovgivningsændringer betyder at udbytte i Independent Global 

og Independent Generations ikke længere baseres i en porteføljes udvikling og 
afkast. Derimod baseres udbyttet i porteføljerne på omlægninger fra en 

virksomhed til en anden, og der sker en tvungen udbetaling af formuen og 
ikke afkastet. 
 

Forventeligt vil Independent Global og Generations derfor årligt skulle udlodde 
10-15% af formuen til beskatning, hvis ikke de ændres til akkumulerende. Alt 

andet lige vil opsparingen ellers være tilbagebetalt i løbet af en kort årrække.  
 

Investering og valg af virksomheder vanskeliggøres og medfører alt andet lige, 
at investorernes formue falder. Det ønsker vi at ændre i 2019 ved at de 
udbyttebetalende fonde omlægges til akkumulerende, så hver investor selv 

bestemmer tidspunkt og størrelse af ”udbytte” ved at sælge en andel i 
netbanken. 

 
Der sker ingen ændring for Independents akkumulerende afdelinger. 
 

Afdelinger udlodder udbytte 
I dag d. 2. april handles vores udbyttebetalende afdelinger ex. udbytte 

 

http://www.independentinvest.dk/


Independent Global kr. 6.825 

Independent Generations kr. 0 
Independent Bond kr. 1.000 
 

Kursen på andelene falder samtidig med samme beløb. Vi gør igen 
opmærksom på, at efter udbetalt udbytte viser netbanker ikke de korrekte 

afkast for vores andele, men kursen efter udbetalingen. Er du i tvivl, kontakt 
os gerne. 
 

Attraktiv geninvestering 
Vi tilbyder investorer, at de fra torsdag den 4. april til og med fredag den 12. 

april kan geninvestere i Independent Global Akk, Independent Generations 
Akk, Independent Bond og Independent Mix på attraktive vilkår uden 

emissionstillæg. Den attraktive pris er den der vises i netbanken ved køb. 
 
Independent Golf i Dyrehaven 

I snart mange år har vi for vores 

investorer afholdt Independent 

golfmatch i Dyrehaven. I år finder 

matchen sted 
 

     Torsdag 9. maj 2019. 
 

Matchen afholdes som en parmatch, 

hvor hver investor kan invitere en gæst. 

Du kan læse mere og tilmelde dig her 

link. 

 

 

Deler du værdier med dem der passer på din formue? 
Ønsker du en uafhængig investeringsrådgiver, kontakt os gerne og hør 

hvordan vi kan skabe værdi for dig med Independent Formuerådgivning. 

 

Venlige hilsener 

 

Christian Tiedemann                                   Henrik Tiedemann 

 

Tlf. 33 15 60 15 

 
Du kan også følge Independent på LinkedIn  

 

 
 
Du modtager denne e-mail fordi du står på Independents mailingliste. Såfremt du ikke længere 
ønsker det, så afmeld her. 
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