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Det er nok de færreste pri-
vate investorer, som har hørt 
om Independent Invest. 
Det hele startede med 18 in-
vestorer og 50 mio. kr. Syv 
år senere er 18 blevet til 700 
navnenoterede investorer, 
og formuen er vokset til 425 
mio. kr. 

Arkitekten bag Indepen-
dent Invest er tidligere ak-
tiechef i Danske Bank, Hen-
rik Tiedemann. Efter at have 

drevet egen virksomhed med 
fi nansiel rådgivning, skabte 
han et alternativ til banker-
nes investeringsforeninger.

Under overskriften »Tryg-
hed, afkast og personlighed«, 
var landets første uafhængi-
ge investeringsforening en 
realitet. Uafhængigheden i 
Independent Invest består 
i, at investeringsforeningen 
ikke har et fi nanshus eller en 
moderbank i ryggen. Om det 
er en god eller en dårlig ting 
kan umiddelbart være svært 
at gennemskue.

»At vi ikke er tilknyttet et 
pengeinstitut gør, at vi kan 
tage udgangspunkt i vores 
egen analyse og valg af solide 
virksomheder,« siger Henrik 
Tiedemann.

Men uafhængigheden har 
sin pris.

»Det er klart en fordel for 
en investeringsforening at 
have en stærk distributions-
kanal i ryggen. Når det ikke 
er tilfældet, beror tilvæksten 
i højere grad på resultater og 
omtale,« siger Nikolaj Holdt 
Mikkelsen, senioranalytiker 
hos Morningstar.

Leder man som investor 
efter fondens resultat i for-

hold til et benchmark, kom-
mer man til at lede forgæ-
ves. 

»Vi ønsker ikke begræns-
ningen og støtten i at skul-
le følge et benchmark. For 
os afhænger virksomhedens 
potentiale ikke af placerin-
gen i et benchmark,« siger 
Henrik Teidemann.

Benchmark

Nikolaj Holdt Mikkelsen fra 
Morningstar har dog svært 
ved at forstå denne tanke-
gang. 

»Ud over at det er svært for 
potentielle investorer at be-
dømme resultaterne, så bør 
en aktiv forvaltet forening 
som udgangspunkt have et 
benchmark tilknyttet. 10 
pct. er ikke nødvendigvis et 
godt afkast, hvis markedet i 
samme periode er steget det 
dobbelte,« siger han. 

Independent Invest leder 
efter virksomheder, der på 
tværs af landegrænser er so-
lide, likvide og voksende på 
top- såvel som bundlinjen. 
Det lyder som noget, man 
har hørt før, men til forskel 
fra andre investeringsfor-

eninger vender Independent 
Invest ryggen til de cykli-
ske analyser, der i øjeblik-
ket præger markedet. Det 
betyder, at virksomheder-
ne i mindre grad vurderes 
på baggrund af sektor eller 
værdisætning, men i højere 
grad på regnskabet og for-
retningsudvikling. 

Tanken er, at hvis alle ana-
lytikere anbefaler et køb, så 
er der en risiko for, at marke-
det har købt, og potentialet i 
aktien derfor er udtømt. In-
dependent Invest vil hellere 
gøre arbejdet selv. Men selv-
gjort og velgjort betyder tit 
også højere omkostninger. 

Stor stykstørrelse

Ved at have en stykstørrelse 
på 50.000 kr. kan Indepen-
dent Invest undgå de mange 
små handler, der som regel 
skaber de største omkost-
ninger. Sammenligner man 
med de større konkurrenter, 
der har stykstørrelser ned til 
100 kr., klarer Independent 
Invest sig godt og ligger med 
en årlig omkostning på 1,73 
pct. bedre end gennemsnit-
tet. Målt på resultat har In-

dependent Invest også klaret 
sig ganske godt, den korte le-
vetid taget i betragtning. Ud 
af Independent Invests tre 
investeringsafdelinger Glo-
bal, New Global og Basice-
nergy, har fl agskibet Global 
eksisteret længst og klaret 
sig bedst.

»Independent Invest Glo-
bal har klaret sig godt, og 
resultaterne har indtil nu 
stort set altid befundet sig 
i den bedste halvdel, hvis vi 
sammenligner med globa-
le aktiefonde i samme Mor-
ningstar-kategori,« siger Ni-
kolaj Holdt Mikkelsen.

Independent Invests tre 
afdelinger har alle leveret et 
positivt afkast i begyndelsen 
af året, men sammenligned 
med det benchmark, Mor-
ningstar tildeler dem, har 
kun en ud af de tre afdelin-
ger slået markedet. Henrik 
Tiedemann ønsker ikke at 
sætte tal på, hvor meget in-
vestorerne kan forvente at 
hente i afkast i år, men han 
tror på, at alle afdelinger vil 
levere et positivt afkast set 
over året.

simon.kristiansen@borsen.dk

Her er ingen bånd der binder
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Fondsfokus

Pct. ÅTD +/- kategori +/- Benchmark 6 måneder +/- kategori +/- Benchmark 1 år +/- kategori +/- Benchmark 3 år +/- kategori +/- Benchmark 5 år +/- kategori +/- Benchmark

Independent Invest Global* 6,3 3,68 -0,11 15,01 2,96 1,28 52,89 6,3 -2,23 -3,55 3,96 3,11 4,29 3,77 2,58
Independent Invest New Global** 8,99 5,94 3,33 23,2 4,02 3,16 78,92 -5,79 -9,3 1,03 -1,02 -3,61 - - -
Independent Invest BasicEnergy*** 2,06 -0,25 -2,44 13,76 -1,99 0,93 51,29 0,3 16,87 - - - - - -

Kilde: Morningstar, Independent Invest

Independent Global investerer primært i virksomheder i de 
etablerede økonomier i verden. Fælles for afdelingerne er,  
at investeringerne spredes på sektorer med fokus på veldrevne 
virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og vækst, og 
hvor en positiv udvikling forventes at forsætte.  

Independent New Global investerer i virksomheder, der enten
er hjemhørende i eller har aktiviteter i de nye markeder i
Europa, Asien, Afrika, Latinamerika og Mellemøsten samt i
Australien og New Zealand.     

Independent Basicenergy Global investerer i solide virksomheder
globalt indenfor energi, råvarer, forsyning – herunder transport 
eller dermed tilknyttet aktivitet. Primært vil afdelingens virksom-
heder afspejle grundlaget for vækst i verden, nemlig de basale 
ressourcer.       

Gennemsnitligt afkast, pct.

Global New Global Basicenergy

Note: De forskellige benchmarks er valg af Børsen PrivatInvestor *Benchmark MSCI World Free    **Benchmark MSCI EM    ***Benchmark MSCI World/Energy  
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En alternativ tilgang til 
investeringsprocessen har 

sikret en lille, uafhængig 
investeringsforening 
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