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De er uafhængige og blandt 
landets bedste.

Investeringsforeningen 
Independent Invest holder 
til på Vimmelskaftet i det 
indre København, hvor den 
trods den daglige handels-
aktivitet på Strøget lever en 
forholdsvis anonym tilvæ-
relse med godt en halv mia. 

kr. i formue. Men det bety-
der ikke, at foreningens re-
sultater er til at overse. 

Siden årsskiftet har to af 
Independent Invests tre af-
delinger placeret sig som 
bedst på afkast i hver sin ka-
tegori.  Og det er langtfra 
første gang, det sker.

»Vi er fantastisk stol-
te over, at vores afdelinger 
gør sig gældende når præ-
stationerne gøres op. Vi er 
blot nogle få folk bag Inde-
pendent Invest, hvilket jo 
understreger, at afkast ik-
ke handler om foreningens 
størrelse,« siger direktør 
Henrik Tiedemann fra Inde-
pendent Invest.

Oplever stordrift

Han er initiativtageren til 
Independent Invest, der 

er landets første uafhæn-
gige investeringsforening. 
Det betyder, at Independent 
Invest i forhold til mange af 
de øvrige hjemlige investe-
ringsforeninger ikke har en 
moderbank eller et fi nans-
hus af sammen navn kiggen-
de med over skulderen. 
Dermed gør den uafhængi-

ge forening heller ikke brug 
af bankernes distributions-
netværk, og det kan mærkes 
på Independent Invests om-
kostninger, der som en af de 
eneste herhjemme oplever 
stordriftsfordele.

Fald i omkostninger

Hos Independent Invest fal-
der omkostningerne nem-
lig i takt med, at foreningen 
får fl ere medlemmer og stør-
re formue at forvalte. Og så-
dan insisterer Henrik Tie-

demann på, at tingene skal 
være.

Stordriftsfordele

»Selvfølgelig skal vores med-
lemmer nyde stordriftsfor-
dele. Foreningens omkost-
ninger i kroner og øre er fast 
og ændres ikke, uanset hvor 

mange medlemmer vi bli-
ver, men det gør den i pro-
cent, da vi bliver fl ere om at 
dele de eksisterende udgif-
ter. Dermed er vi i stand til 
at nedbringe omkostnings-
procenten for afdelingernes 
medlemmer, og det er jo det, 
som betyder noget,« forkla-
rer Henrik Tiedemann.

Og foreningen er i det hele 
taget i nær kontakt med in-
vestorerne og deres ønsker. 

Henrik Tiedemann og for-
eningens analysechef Niels 
Holm besvarer selv breve 

fra investorerne og tager fl e-
re gange om året ud for at se 
medlemmerne i øjnene. 

Samme jordnære tilgang 
har foreningen til deres in-
vesteringer, hvor de ofte bru-
ger deres egne vinduer som 
en huskesløjfe på, at stem-
ningen på aktiemarkedet til 
tider kan være svær.

Verden går videre

»Når man kigger ud af vin-
duet, så ser man, at verden 
stadigvæk er den samme. 
Uanset stemningen på ak-
tiemarkedet så går folk upå-
virkede rundt på gaden med 
deres indkøbsposer. Man 
skal passe på ikke at lade sig 
påvirke for meget af stem-
ningen på den korte bane. 
Livet går videre, og på læn-
gere sigt er det nu engang 
svært at være pessimist,« si-
ger han. 

Independent Invests tre 
afdelinger Global, New Glo-
bal og Basicenergy Global 
baserer sig på den samme in-
vesteringsfi losofi  om at jag-
te selskaber, der på tværs af 
landegrænser er solide, godt 
ledet, likvide og som vokser 
både på regnskabets bund-
linje og toplinje.

»Vi er ikke på jagt efter bil-
lige selskaber, men selska-
ber til en rimelig pris. Der er 
alligevel ikke nogen, der kan 
ramme det bedste tidspunkt 
at købe aktierne på. Det be-
tyder, at vi i højere grad fo-
kuserer på, om der er stabili-
tet og vækst i selskabet, end 
om markedet her og nu be-
lønner det på aktiekursen,« 
siger Henrik Tiedemann, 
der har en fortid som aktie-
chef i Danske Bank.

Nægter at skele

Independent Invest nægter 
at skele til, hvordan afdelin-
gerne klarer sig i forhold til 
bestemte indeks. 

Og heller ikke aktieanaly-
tikernes mange analyser til-
lægger man i Independent 
Invest megen værdi.

»Hvis alle analytikere er 
positive og anbefaler et køb, 
så er der en risiko for, at mar-
kedet allerede har købt og 
potentialet i aktien dermed 
er udtømt, før man selv ka-
ster sin kærligheden på sel-
skabet. Så vi vil hellere gøre 
arbejdet selv,« siger Henrik 
Tiedemann.

christian.kjaergaard@borsen.dk
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David slår Goliat på uafhængighed

»Når man kigger ud af vinduet, så ser man, at 
verden stadigvæk er den samme. 

Uanset stemningen på aktiemarkedet så går 
folk upåvirkede rundt på gaden med deres 

indkøbsposer«

Den uafhængige investeringsforening 
Independent Invest har ikke en 
moderbank eller et fi nanshus i ryggen 
– men sikrer fi ne afkast og lave 
omkostninger til private investorer 

Du bliver en del af et strategiteam, som er analytisk 
brohoved for serviceringen af erhvervskunder med 
helhedsorienterede finansielle løsninger og anbefa-
linger. Komplekse finansierings- og investeringsløs-
ninger til erhvervskunder er et højt prioriteret vækst-
område i koncernen, hvor Markets er centralt placeret. 
Vi arbejder med rente- og valutamarkedet både på 
finansierings- og investeringssiden. 

Du kommer tæt på markedet. Du får en tæt dialog 
med de kundevendte enheder og en udadvendt rolle 
over for erhvervskunderne. Du bliver en del af et fag-
ligt stærkt analytisk miljø på mere end 30 specialister i 
Research. Det giver rig mulighed for sparring, når du 
skal udarbejde analyser og handelsanbefalinger til 
vores erhvervskunder. Stillingen rummer både faglige 
og kommunikative udfordringer og kræver vilje og lyst 
til samarbejde.

Vi tilbyder bl.a.

   jobindholdet

   erhvervskunder

   handelsmiljøet 

Du har fokus på investeringssiden, og vi forventer, 
at du kan anvende finansiel teori i praksis. Du kan 
oversætte makroøkonomiske tendenser og prognoser 
til konkrete porteføljeanbefalinger. Du vil især få 
ansvaret for investeringsanbefalinger på obligationer 
samt rente- og valutaderivater.

Du har en økonomisk uddannelse på kandidat-
niveau. Du har gerne erfaring med at formulere 
konkrete investeringsanbefalinger, men nyuddannede 
kandidater med stærke faglige kvalifikationer kan 
komme i betragtning. Du er ambitiøs og arbejder 
målrettet for at nå dine mål.

Du bliver en del af et område i vækst, og vi tilbyder 
attraktive ansættelsesforhold og gode personlige og 
faglige udviklings- og karrieremuligheder. 

Har du spørgsmål til stillingen, kontakt chefanalytiker 
Klaus Dalsgaard, 44 55 18 10/kdh@nykredit.dk eller 
underdirektør John Madsen, 44 55 11 33. 

Send din ansøgning og cv mærket ”8194” ved at ud-
fylde det vedhæftede ansøgningsskema via Nykredit.
dk/job eller sende en ansøgning til Nykredit, Persona-
lecentret, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. 

Vi skal senest modtage din ansøgning den 26. maj 
2008. Skriv gerne, hvor du har set annoncen. 

Investeringsanalytiker
til Strategy & Corporate Solutions

”I min tid i Nykredit er både mine personlige 
og faglige kompetencer blevet rigt udviklet 
– gennem mit arbejde, kurser, dagligdag og 
sparring.”

nykredit.dk/job

Tænk nyt

Teddy Holst
Center Frederiksberg

Vi siger Tænk nyt. Det står som en konstant udfordring til os selv, men er også en opfordring 
til vores kunder om at bryde med vanetænkning. Det kræver en åben kultur og medarbej-
dere, der tør tage et ansvar, og som tror på, at samarbejde og udvikling skaber de bedste be-
tingelser for alle. Vi er 3.600 kolleger, og vores aktiviteter spænder over bank, realkredit, for-
sikring, pension og ejendomsmæglervirksomhed. Læs mere på nykredit.dk.


