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Aktiemarkederne globalt er udfordrede, og kun en håndfuld aktiemarkeder er i 
år positive. Det danske aktiemarked er faldet 10%. 
 

Independent Global er indtil i dag flad i udviklingen med negativ 0,3%, 
Independent Generations er negativ med 4,8% og Independent Mix negativ 

med 2,9%. 
 
Virksomhederne i Independent Global og Independent Generations har fortsat 

en forretningsmæssig positiv udvikling. Kursen for Independent Generations er 
kortsigtet påvirket af en mindre andel i USA og dollar, hvor markedet og 

valutakursen er steget.  
 
Værdien er i virksomheden og ikke i aktiekursen 

Når markederne svinger som nu, påvirket af forhold med Brexit, politisk 
usikkerhed i Tyskland og Italien, samt handelskrigen mellem især USA og 

Kina, er det godt at erindre, at både Independent Global og Independent 
Generations investerer globalt i sunde virksomheder med velindtjenende 

forretningsområder.  
 
Vi har øget kontantandelen, tilpasser og investerer fortsat i de bedste 

virksomheder til prisen.     
 

Independent Bond 
Siden start i 2012 har Independent Bond givet et afkast på 19,7%, og har 
således levet op til målet om at levere et årligt udbytte uanset kurserne på 

obligationerne. Det er uændret forventningen, at Independent Bond i foråret 
2019 vil udbetale et udbytte på 1,5-2,0%. 

 
Årsagen til kursfaldet i 2018 på 2,2% er, at de stigende renter på europæiske 
virksomhedsobligationer har påvirket obligationskurserne. Endvidere er kursen 

påvirket af kortsigtede fald i et par virksomhedsobligationer, hvor 
regnskaberne har skuffet. 

 
Independent Bonds virksomhedsobligationer har en kort løbetid. Det giver os 
mulighed for at reinvestere til en højere rente. 

 
Ordentlighed er kernen i alt hvad vi gør 

Virkeligheden overstiger fantasien, når man følger nyhederne og ser hvilke 
forretninger og bedrag, der nu også afsløres i Danmark.  
 

Vores værdisæt er at arbejde omhyggeligt og optræde ordentligt i alle 
sammenhænge. Det giver os glæde og værdi for vores investorer.  

http://www.independentinvest.dk/


Det ligger os på sinde, at de virksomheder vi investerer i optræder ordentligt 

og skaber værdi - også for samfundet. 
 
Independent Årsmøde – 25. januar 2019 

Traditionen tro inviterer vi investorer i Independent 
til Årsmøde i Operaen. I 2019 skal vi opleve 

Puccinis fantastiske opera Turandot. Har du ikke 
tilmeldt dig, kan du læse mere og tilmelde dig her  

 
 

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  
 

 
 

 

http://www.independentinvest.dk/Operaen-investorm%C3%B8de-feb-2019
https://www.linkedin.com/company/241110?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:241110,idx:2-1-9,tarId:1452157035470,tas:tiedemann inde

