
 

 
 
 

  
 

 

Kære Investor 

 1. februar 2019 
 

Årsmøde fredag 8. marts kl. 15,45 
 

Den økonomiske vækst i verden underbygger forsat værdiskabelsen i vores 
virksomheder. På Årsmødet fokuserer vi på, hvordan vi som investorer 
forholder os til udviklingen. Desuden uddyber vi, hvordan vi udvælger de 

bedste virksomheder i verden til prisen. 
 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

 

 

 
FNs 17 verdensmål 

I øvrigt sætter vi fokus på FNs 17 verdensmål og 
samfundsansvaret i forbindelse med vores adfærd 
og investeringer. Det omfattes af vores politik for 

samfundsansvar, der lægges på hjemmesiden 22. 
februar 2019. 

 

 
Gæstetaler Anna Libak  

Vi har fornøjelsen at byde Anna Libak velkommen til 
at udvide vores viden om;  
    

Det politiske landskab i Vesten i opbrud.  
 

Uanset hvor man vender blikket hen stormer nye 
partier og bevægelser frem, og de gamle ændrer 
politik. Men hvorfor sker det i alle vestlige lande, og 

hvorfor sker det lige nu? Anna Libak, der er aktuel 
med bogen ”Forstå populismen! giver et bud på, hvad 

der foregår, og hvad der sker fremad rettet. 
 
Læs mere og tilmeld dig her 

 

 
 
 

 

 

 
Vi bringer Uffe Ellemann Jensens 
Opinion i Berlingske Tidende i 

erindring ”Hiv op i EU-sokkerne” 
om betydningen af EU-

fællesskabet for os og resten af 
Europa.  

 

http://www.independentinvest.dk/Marts2019
http://www.independentinvest.dk/Marts2019
http://www.independentinvest.dk/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://choraconnection.dk/wp-content/uploads/sdgs-circle.jpg&imgrefurl=http://choraconnection.dk/de-17-verdensmaal/&docid=VxZIX01vvsvt7M&tbnid=Y2ruFFfI3wgEvM:&vet=1&w=785&h=782&bih=670&biw=1344&ved=2ahUKEwifz8aQieHfAhWMOSwKHbE7Bw8QxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1
http://media.independentinvest.dk/media/TiedemannIndependent/Invitationer/2018-12-27_Berlingske_-_27-12-2018_print.pdf


Kilde: The Economist 

 

Resultater 2019 
Vi orienterede den 27. december 2018 om faldende aktiekurser, der sluttede 
negative ved årsskiftet. Stemningen er vendt i januar og aktierne steget. År til 

dato er alle afdelinger positive med afkast: Independent Global +5,8%, 
Independent Generations +4,2%, Independent Bond +1,2% og Independent 

Mix +4,0%.  
 
På årsmødet orienterer vi naturligvis om forventninger til virksomhederne i 

2019 i de enkelte afdelinger. 
 

Vi glæder os til at mødes med vores investorer og du har også mulighed for at 

invitere gæster, der kunne få glæde af at blive investorer i Independent. 
 

Datoen for årsmødet er ændret til 8. marts 2019 fra tidligere udmeldt. 

 

Lederne, Prags Boulevard 45, hjørnet af Vermlandsgade. Parkering i gården 

Vermlandsgade 65 og fra Prags Boulevard 45, 2300 København S. 

 

Venlige hilsener 

 

Christian Tiedemann                                   Henrik Tiedemann 

Tlf. 33 15 60 15 

 
Du kan også følge Independent på LinkedIn  

 

 
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/company/241110?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:241110,idx:2-1-9,tarId:1452157035470,tas:tiedemann inde

