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Sådan kan du også 
spare op

Skal vi lægge årets overskud i en af bankernes investeringsforeninger, 
eller findes der andre muligheder? En uafhængig investeringsforening, for 
eksempel?

AF ADAM PADE · FO TO: HENRIK NIEL SEN

Fv. Henrik og Christian Tiedemann og Peter 
Smed: Opsparing i en investeringsforening er 
et alternativ til gænge opsparingsformer.
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»Jeg troede ikke, jeg var stor nok til at være med hos så-
dan nogle som jer.«
 Sådan lød det fra en håndværksmester, der ønskede 
at gå andre veje med sit virksomhedsoverskud end ned 
i banken og måske sætte sine midler i en af bankernes 
mange investeringsforeninger.
 Men han var ikke for lille, viste det sig.
 – Måske for lille til at blive kunde hos en af de investe-
ringsforeninger, der ind imellem markerer sig i dagspres-
sen med fornemt opsatte annoncer og løfter om pæne af-
kast, men ikke til foretagendet her.
 Tiedemann Independent A/S på Vimmelskaftet i Kø-
benhavn benytter sig af mund-til-mundmetoden, når det 
handler om at tiltrække nye investorer – eller på jævnt 
dansk: Kunder, der ønsker at spare op ad denne vej, el-
ler som beslutter at lade hele deres formue forvalte af fag-
folk.

ETABLERET I 2003
Henrik Tiedemann grundlagde sin investeringsforening 
i 2003 efter først en mangeårig karriere som bankmand 
med investeringer som speciale, siden som selvstændig 
virksomhedsrådgiver. En bekendt opfordrede ham til 
at stifte sin egen investeringsforening; ikke mindst i ly-
set af, at pengeinstitutterne efterhånden havde sat sig så 
grundigt på markedet for investeringsforeninger, at be-
grebet ”forening” var ved at være udvandet. Med andre 
ord: Der var et åbent marked.
 Stort set samtidig indtrådte sønnen Christian, der ud 
over at have en international lederuddannelse bag sig 
fra IMD i Schweiz har været i mesterlære hos en tidli-
gere kollega i Danske Bank. Hans speciale er at analyse-
re regnskaber, herunder at vurdere den stribe af nøgletal, 
der kan fortælle om virksomhedernes trivsel.
 Der hænger ingen CNN-skærme med breaking news, 
væggene er ikke tapetseret med kurslister, og her høres 
ingen tummel fra gestikulerende børsmæglere. I stedet 

følges de interessante virksomheder ud fra deres regn-
skaber og deres virksomheds styrker nu og i fremtiden.

INGEN KORTVARIGE TRENDS
»Vi beskæftiger os ikke med kortvarige trends eller plud-
selige markedspåvirkninger. Vi spiller ikke. Uanset om 
amerikanerne vælger en Donald Trump som præsident, 
eller briterne vælger at forlade EU, vil verden fortsat for-
bruge, og de solide, veletablerede virksomheder vil fort-
sat vokse. Det er det lange engagement, vi interesserer 
os for. Vi følger udvalgte, børsnoterede virksomheders 
regnskaber og overvåger, om de stadig udvikler sig og 
klarer sig i konkurrencen,« forklarer Henrik Tiedemann.
 Tiedemann investerer fortrinsvis i internationale virk-
somheder, der måske kan være lidt sværere at følge end 
det danske aktiemarked for menigmand. Og så er der en 
grundlæggende filosofi at udvise ordentlighed. Investe-
ringsforeningen skal opføre sig ordentligt og redeligt over 
for investorerne – det gælder om at lægge alt frem og 
kunne rådgive kompetent. Og virksomhederne, der inve-
steres i, skal vedkende sig et vist socialt ansvar og hand-
le etisk. Det kan nemlig bedst betale sig i det lange løb, 
konstaterer Christian Tiedemann. Der investeres heller 
ikke, førend de udvalgte virksomheder har vist sig leve-
dygtige på det lange sigt.
 »Ja ... Vi er nok lidt kedelige,« lyder det med et smil på 
læben.

ALTERNATIV
Er opsparing hos jer et alternativ til den traditionelle pen-
sionsopsparing?
 Med om bordet sidder Peter Smed, cand.polit. og lige-
ledes analytiker:
 »Flere pensionsopsparingsformer gør det muligt ak-
tivt at vælge, hvor man vil investere – og gør det dermed 
muligt at investere for eksempel hos os. Men der er den 
usikkerhed, at politikerne ændrer rammevilkårene for 
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pensionsopsparing,« siger Peter Smed og synes dermed 
at antyde, at svaret er – ja. Derfor giver opsparing i egen 
holdingvirksomhed frihed og kan placeres i solide virk-
somheder globalt.
 I den offentlige debat sættes voldsomt fokus på, hvad 
det koster at investere i en investeringsforening. Omkost-
ningerne menes at være for høje, og de skal ned. Ja, nogle 
forbrugerøkonomer mener endog at vide, at omkostnin-
gerne højst må udgøre én procent.

MYTEN OM OMKOSTNINGER
»Du kan ikke bruge omkostningerne til at måle, hvor 
stort et afkast du får af din investering i det lange løb,« ly-
der det fra Henrik og Christian Tiedemann.
 Som investeringsforening er man meget naturligt for-
pligtet både over for sig selv og over for investorerne til 
at levere et tilfredsstillende afkast efter omkostninger og 
over hele opsparingens ”levetid”. I det lys har omkost-
ningerne samlet set mindre betydning. Henrik og Chri-
stian Tiedemann opfordrer til ikke at se på ”prisen” ale-
ne, men også på ”den hele vare”.  
 I disse år taler vi så meget om disruption – at helt nye 
spillere kommer ind på markedet og vender rundt på en 
hel branche. Er det ikke en trussel for jeres koncept?

UDVIKLINGEN GÅR BARE HURTIGERE
»Disruption har altid eksisteret i form af revolutioneren-
de teknologi og nye spillere. Udviklingen går bare hur-
tigere. Og med udvikling flyttes værdier. Udfordringen 
er at se, hvor værdierne flytter hen,« konkluderer Hen-
rik Tiedemann.
 Samme analyse kan man gøre sig, når der opstår en fi-
nanskrise som den i 2008. Hvordan var det at være Tie-
demann Independent lige da?
 »Vi oplevede dengang, at de velkonsoliderede virk-
somheder – som vi investerer i – blev mere velkonsoli-
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derede. Med finanskrisen oplevede vi et udskilningsløb, 
som andre, mindre velkonsoliderede virksomheder ikke 
stod igennem,« konkluderer Henrik Tiedemann.

HVAD KOSTER DET?
Hvad koster det at komme i gang? Skal jeg møde op med 
en million, eller kan mindre gøre det?
 Christian Tiedemann:
 »Du kan vælge at investere et hvilketsomhelst beløb fra 
1.500 kroner og opefter i en af vores fire fonde, eller du 
kan tage et møde med os. Så sammensætter vi en inve-
steringsstrategi, herunder fordeling af aktier og virksom-
hedsobligationer; vi ser på, hvornår der på et tidspunkt 
skal forbruges af formuen, og så videre. Det er forskelligt, 
hvad vore kunder vælger. Nogle vælger, at vi skal forvalte 
hele deres formue – andre nøjes med mindre.«
 Dermed er der i realiteten frit spil for at medvirke med, 
hvad man kan afse af virksomhedens overskud hvert år – 
og til at lægge flere millioner.
 Henrik Tiedemann kan ikke udpege den typiske ker-
nekunde – bortset fra, at han og hun som oftest har pas-
seret de 50. Blandt kunderne er lige fra de rigtigt store 
investorer til mindre håndværksmestre. Og lige mange 
kunder bor i provinsen som i København.
 En investeringsforvalter som Tiedemann Independent 
er omfattet af samme lovkompleks som de investerings-
foreninger, vi kender fra bankerne.

OM TIEDEMANN INDEPENDENT A/S

Tiedemann Independent A/S er en uafhængig fa-

milieejet kapitalforvalter med 5 medarbejdere be-

liggende på Strøget i København. Virksomheden 

har Finanstilsynets tilladelse som Investeringsfor-

valtningsselskab. Kunderne tæller privatpersoner 

og virksomheder

Finanskrisen var et udskilningsløb, 
som mindre velkonsoliderede 
virksomheder ikke stod igennem, 
lyder det fra Tiedemann 
Independent, der også afviser 
nogen større trussel fra begrebet 
disruption.


