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Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent Invest. De blæser til kamp mod billige indeksfonde. Foto: Magnus Møller
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 ■ investerinG
Af Dorthe Bach

vil du have sportskagen fra 
La Glace eller vandkring-

len fra brugsen? 
er prisen det eneste para-

meter i beslut-
ningen, så vinder 
brugsen, men er 
der også krav til 
indhold, smag og 
kvalitet, er den 

bløde fl ødeskumskage fra La 
Glace måske mere oplagt. 

Billedet med kagerne er 
noget, som ofte bruges af 
Henrik og Christian Tiede-
mann, der ud over at være 
far og søn også er de drivende 
kræfter i investeringsforenin-
gen Independent Invest, når 
de skal forklare, hvorfor man 
som investor skal vælge deres 
produkter frem for de billigere 
indeksfonde. tilfældigvis er 
independent invests konto-
rer fysisk placeret lige over 
for Danmarks vel mest kendte 
konditori, La Glace.

“når man investerer i in-
deks, er man sikker på, at 

det aldrig bliver hverken helt 
godt eller helt skidt, og det 
er selvfølgelig en langt nem-
mere investering, end det er 
at analysere og udvælge hver 
enkelt virksomhed,” siger di-
rektør Henrik tiedemann, 
der tilbage i 2003 startede 
independent invest med 45 
mio. kr., der blev investeret i 
globale aktier under navnet 
independent Global.

i dag forvalter investe-
ringsforeningen en formue, 
der er over ti gange større end 
udgangspunktet, og har i alt 
fi re investeringsafdelinger, to 
afdelinger med globale aktier, 
en med aktier fra nye vækst-
markeder og det seneste skud 
på stammen, independent 
Bond, der åbnede i november 
2012 med investeringer i virk-
somhedsobligationer. 

Fakta vejer tungest
Filosofi en bag udvælgelsen 
hedder noget så gammel-
dags som regnskabsanalyse, 
hvilket betyder, at det mere 
er tallene og de hårde fakta i 
regnskaberne end toplederes 

udtalelser om forhåbninger 
til vækst, opkøbsmuligheder 
og konkurrencesituationen, 
der vejer tungest. 

“Jeg plejer at sige, at vi hvert 
kvartal holder møder med le-
delsen i de selskaber, vi inve-

sterer i, når der kommer regn-
skab. vi er ikke med på ture til 
Brasilien for at blive præsen-
teret for nye vækststrategier 
og lignende, men forholder 
os kun til fakta,” siger Henrik 
tiedemann og understreger, 
at den aktive forvaltning gi-
ver mulighed for både fravalg 
og tilvalg. 

“Havde vi fulgt et indeks 
for danske aktier, ville vi være 
nødt til blindt at investere i 

eksempelvis Pandora. en af 
svaghederne ved indeksinve-
steringer er, at man er nødt 
til at følge en fast skabelon og 
ikke har muligheder for at lave 
fravalg,” siger Henrik tiede-
mann, der undrer sig over, at 

sammenhængen mellem pris 
og kvalitet ikke diskuteres 
mere, når det drejer sig om 
investeringsprodukter. 

“omkostningerne på et ind-
eksprodukt ligger på omkring 
0,5 pct., mens omkostningerne 
på independent Global sidste 
år var på 1,93. Men vi mener, 
det er vigtigt, hvad man får ef-
ter omkostninger og ikke kun, 

Far og søn i 

opgør

Henrik Tiedemann, adm. direktør i Independent Invest

“Vi har hørt eksempler på, at bank-
rådgiveren har ringet og sagt til vores 

investorer, at de hellere må sælge Inde-
pendent-fonde, fordi vi er ikke ret store,” 

Gode råd om investering fra Henrik 
Tiedemann, direktør i Independent Invest

sådan gør 
independent invest 

Af Dorthe Bach

 ■ Regnskabsanalyse
aktierne udvælges ud fra regnskabsanalyse, hvilket 
kun er baseret på tallene fra regnskaberne og ikke på, 
hvilke udtalelser og forhåbninger analytikere 
og ledelse har til virksomhedens udvikling.

 ■ Forsigtighed
Tilgangen er generel forsigtig. Vi investerer kun i 
virksomheder, der har eksisteret længe om som 
leverer en vare, der også vil være brug for i fremtiden.

 ■ Markedsledere
Vi går efter virksomheder, der er markedsledende, 
men ikke nødvendigvis kendte.

 ■ Udskiftning
Skift i porteføljen sker kun, hvis vi vurderer, at den nye 
virksomhed vil performe bedre end en nuværende.

Fortsætter side 6

med billige fonde
Fokusér på afkast og ikke kun på omkostninger, 

 lyder rådet til investorer fra independent invest, 
der opfordrer til at droppe billige indeksfonde
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hvad omkostningsprocenten 
er,” siger Henrik tiedemann 
og henviser til, at independent 
Global i 2012 leverede et afkast 
på 17,14 pct. 

til sammenligning sluttede 
verdensindekset MSCI World 
med et afkast på 12,7 pct. 

Hos analysehuset Mor-
ningstar er independent inve-
sts to aktiefonde ratet med fire 
ud af fem mulige stjerner, og 
chefanalytiker Nikolaj Holdt 
Mikkelsen er generelt positivt 
stemt. 

“independent invest er lidt 
specielle, fordi de, som navnet 

antyder, er uafhængige og 
dermed ikke er knyttet op på 
nogle distributører. Den måde, 
de skal tiltrække kunder, er 
ved at levere et godt afkast. 
Kigger man på de to aktiefon-
de, så er de begge ratet med 
fire stjerner, hvilket betyder, at 
de hører til blandt den bedste 
tredjedel i deres felt. så de er 
lykkedes med et eller andet,” 
siger han. 

Hos den uvildige formue-
forvalter Miranova hersker 
der en generel skepsis over for 
at investere i aktivt forvaltede 
fonde.

“Hvis vi siger, at der fin-
des 50.000 fonde i verden, vil 
49.000 ligesom independent 
invest påstå, at de kan slå 
markedet. For den enkelte in-
vestor er det umuligt at finde 
ud af, hvem der egentlig kan 
det fremadrettet, for undersø-
gelse på undersøgelse viser, at 
det er meget få – mellem 3 og 5 
pct. – der reelt slår markedet,” 
siger Rune Wagenitz Søren-
sen, direktør i Miranova. 

doba@borsen.dk 

investor

Henrik Tiedemann, adm.  
direktør i Independent Invest

“Når man 
investerer i indeks, 
er man sikker på, 

at det aldrig bliver 
hverken helt godt 
eller helt skidt”

66- årige Henrik Tiedemann, med en fortid i Danske Bank, er stifter og direktør i Independent Invest. Hans søn Christian Tiedemann på 37 år 
er næste generation i investeringsforeningen, hvor han i dag er portefølje manager. Foto: Magnus Møller

 ■ vÆKst
Af Dorthe Bach

Finanskrisen har givet 
drøje hug til bankers og 

investeringsforeningers ry og 
rygte. Alligevel er kunderne 
ikke strømmet til landets 
eneste uafhængige investe-
ringsforening, Independent 
Invest. 

“Folk bliver inden for det 
univers, de kender. så hvis 
man er utilfreds med sin bank 

eller investeringsforening, kig-
ger man sig om efter en anden 
lignende bank eller investe-
ringsforening. 

Hvis folk gik efter en ordent-
lig forvaltning, så burde vores 
kundetilgang være eksplode-
ret,” siger stifter og direktør 
i independent invest, Henrik 
Tiedemann.

Milliarden er målet
Både han og sønnen Christian 
Tiedemann, som er porteføl-
jemanager, er medinvestorer i 
fondene. 

“Jeg kan lige snige mig ind 
på listen over de ti største 
investorer,” siger Henrik ti-
edemann og forklarer, at både 
ansatte og bestyrelsesmed-
lemmer har investeret penge 
i independent-produkterne. 

i dag forvalter foreningen 
godt 450 mio. kr., men målet 
er at runde den halve mia. kr. 
i løbet af 2013 og på sigt få 1 

mia. kr. under forvaltning. 
Den vækst skal findes gennem 
netværk og kundemøder og 
ikke gennem distributionsaf-
taler med bankerne. indepen-
dent invest har forsøgt sig med 
aftaler med tre mindre banker 
uden resultat. 

tværtimod har far og søn 
oplevet, at de store banker 
forsøger at få independent-
investorer til at sælge ud af 
deres investeringsbeviser og 
i stedet købe bankens egne 
produkter.   

“vi har hørt eksempler på, 
at bankrådgiveren har ringet 
og sagt til vores investorer, 
at de hellere må sælge inde-
pendent-fonde, fordi vi er ikke 

ret store,” siger Henrik tiede-
mann.   

Nikolaj Holdt Mikkelsen, 
chefanalytiker i Morningstar, 
er enig i, at independent inve-
sts største problem er størrel-
sen og det manglende distri-
butionsnet.  

“Hvis man ser på dem som 
forening, har de ikke særligt 
gode vilkår for at tiltrække 
penge. Kigger man på deres 
Global-afdeling, så har den 
230 mio. kr. under forvalt-
ning, men efter næsten ti år 
i markedet er det altså ikke 
mange penge. vilkårene taget 
i betragtning er det dog et hæ-
derligt stykke arbejde”.

doba@borsen.dk 

“vores kundetilgang  
burde være eksploderet”

Henrik Tiedemann, stifter og 
direktør i Independent Invest. 
Foto: Magnus Møller   

... Far og søn i opgør 
med billige fonde

Henrik Tiedemann, direktør i Independent Invest

“Vi har hørt eksempler på, at bankråd-
giveren har ringet og sagt til vores  

investorer, at de hellere må sælge Inde-
pendent-fonde, fordi vi er ikke ret store,” 


