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Ledelsens beretning

Beretningen indeholder en beskrivelse af  
vores investeringsstrategi, en vurdering 

af  den globale økonomiske og politiske ud-
vikling, markedsforhold, generelle risici samt 
forventninger til vækst og værdiskabelse i 
virksomheder globalt. Herudover omhandler 
beretningen de forhold, der fremhæver sær-
kender og risici for hver afdeling.

Værdien ligger i virksomheden 
Investeringerne tager udgangspunkt i sunde 
virksomheder, en forsigtig og ordenligt til-
gang med fokus på indhold og resultat efter 
omkostninger for investorerne. Den globale 
spredning giver værdi gennem risikospred-
ning. 

Det forløbne halvår

Udviklingen i Independent’s afdelinger har 
været tilfredsstillede i halvåret, selvom det 
har været begivenhedsrigt med udsving un-
dervejs. 

Virksomhederne i Independent Global og 
Independent New Global levede op til for-
ventningerne og leverede fremgang i omsæt-
ning og indtjening.

Obligationsejere med større risiko for at opnå 
afkast
For obligationsinvestorer og investorer med 
kontantindestående, er der med de lave ren-
ter sket en nødvendig større risikotagning for 
at opnå et afkast. 2015 har derfor udviklet 
sig usædvanligt positivt for verdens aktie-
markeder og for Independent Invest. Den 
europæiske centralbanks tilførsel af  likvidi-
tet gav et nyt pust til den økonomiske udvik-
ling i Europa, men i de seneste måneder har 
Europa politisk og økonomisk været optaget 
af  Grækenlands manglende evne og desværre  
også vilje til at leve op til sine låneforpligtel-
ser og indrette landets økonomi derefter. 

De tyske og franske banker blev i 2010 red-
det ud af  deres græske lån. Borgerne i disse 
lande overtog lånene til Grækenland fra ban-
kerne. Grækernes evne og vilje til omstilling 
vil præge europæisk politik den nærmeste 
fremtid. Endvidere, har Kinas aktiemarke-
der været præget af  en ophedning og efter-
følgende fald. Disse forhold har givet usik-
kerhed, der på det seneste har præget verdens 
børser.

Verden er i fremgang
Grundlæggende er verden efter fem års af-
matning igen i økonomisk fremgang ført 

an af  USA. Det tegner derfor godt for virk-
somhedernes udvikling i vores porteføljer og 
styrker forventningen til en fortsat positiv 
udvikling, selvom aktiekurserne vil svinge. 

Styrkelsen af  den amerikanske dollar og 
udsigten til lidt højere renter i USA end i 
Europa, har medvirket til, at investorerne er 
søgt mod de mere udviklede markeder. Und-
tagelsen er Shanghai Børsen, der i efteråret 
2014 blev åbnet for udenlandske investorer. 
Siden er kurserne fordoblet. Hvad kommer 
let kan også let forsvinde. Aktierne i Shang-
hai faldt i juni/juli 2015 med over 30%. Vores 
strategi er fastholdt forsigtig, med spredning 
uden investering på Shanghai Børsen og med 
en mindre del på Hong Kong Børsen.

USA forsat i front
USA har med mere end 3 års finanspolitiske 
lettelser og nulrenter skabt fremgang i be-
skæftigelse og vækst. Væksten fortsætter og 
økonomien viser bedring med blandt andet 
fremgang i industriproduktionen og faldende 
arbejdsløshed. Fremgangen bekræftes også 
ved udviklingen i flere interessante virksom-
heder, der er købt til Independent Globals 
portefølje. Med en stigning i det private for-
brug vil den positive udvikling i USA fort-
sætte. Små rentestigninger vil komme i takt 
med, at der ses en varig og solid økonomisk 
udvikling i virksomheder og i beskæftigelsen.

Kinas økonomi er betydelig, men i lavere 
vækstgear
Verdens næststørste økonomi, Kina, møder 
nye udfordringer, og er skiftet til et lavere 
vækstgear efter i mange år at have leveret to 
cifrede vækstrater til nu 6-7%. Kina er driv-
kraften i Asien – og det førende land i sam-
menslutningen af  BRICS lande, der mødes 
som pendant til G7 landene. Lønninger og 
boligpriser er steget betydeligt i de kineske 
byer. Kina er endvidere i gang med en omstil-
ling med større investeringer i infrastruktur, 
renere vand og luft. 

Virksomhedsobligationer
Selvom renterne er lave, kan der opnås for-
holdsvis attraktive renter på virksomhedsob-
ligationer, især sammenlignet med nul rente 
på bankkonti og lave renter på stats- og rea-
lobligationer. 

Usikkerhed om Grækenlands påvirkning 
af  Euroen har medført en lidt højre rente og 
dermed lavere priser på virksomhedsobligati-
oner. Den korte løbetid på 2,6 år gennemsnit-
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ligt - på virksomhedsobligationerne i Inde-
pendent Bond, har betydet, at resultatet har 
været modstandsdygtigt over for de seneste 
måneders renteudsving, og resultatet er po-
sitivt, og det bedste blandt sammenlignelige 
afdelinger. Den korte løbetid giver mulighed 
for reinvestering til lavere priser end for blot 
nogle få måneder siden.

Renter på et lavt niveau - valuta
Vil høje renter, som var normen i 70’er til 
90’erne, være på vej tilbage. Det er der ingen 
grund til at forvente med den stigende glo-
bale konkurrence, svagere økonomiske vækst 
og heller ikke set i et lidt længere historisk 
perspektiv, hvor både renter og inflation har 
været på et relativt lavt niveau.

I første halvår er dollaren styrket med 9%. 
Stigningen kan fortsætte set i lyset af  en 
urolig verden og med usikkerhed til euroen.  
Vi imødegår bevægelser i valutakurser ved 
spredning på flere valutaer. 

Fremtiden er positiv
I de kommende år, må det forventes, at de 
nyere økonomier genvinder deres økonomi-
ske fremgang fra før finanskrisen, drevet af  
en voksende middelklasse, øget velstand, der 
kommer virksomhederne i Independent’s 
porteføljer til gode. Vi forventer derfor, at 
aktier i sunde virksomheder globalt har den 
styrke, der vil vise sig i aktiekursen, og at det 
er af  værdi at holde fast og eventuelt fortsat 
supplere med aktieinvesteringer. 

Den positive udvikling i virksomhederne 
giver grundlag for, at vi uændret anser ak-
tier i solide virksomheder, som den bedste 
mulighed for at fastholde købekraften og få 
et afkast. Virksomhedsobligationer giver et 
mindre afkast, men yder en større sikkerhed 
for udsving end for aktier.

Der henvises også til beretningen for de en-
kelte afdelinger.  ■
Anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i for-
hold til regnskabspraksis i årsrapporten 
2014.

Yderligere spørgsmål til halvårsrapporten 
eller aktiebeholdningen kan rettes til for-
eningens investeringsforvaltningsselskab Ti-
edemann Independent A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato be-
handlet og godkendt halvårsrapporten for 
2015 for Investeringsforeningen Independent 
Invest.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med Lov om investeringsforeninger 
m.v. og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnska-
bet giver et retvisende billede af  foreningens 
og afdelingernes aktiver og passiver og finan-
sielle stilling samt resultat.

Foreningens ledelsesberetning indeholder 
en retvisende redegørelse for udviklingen i 
foreningens og afdelingernes aktiviteter og 
økonomiske forhold og en beskrivelse af  de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som foreningen og afdelingerne kan påvirkes 
af.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller re-
viewet af  foreningens revisor.

København, den 20. august 2015

Direktion
Tiedemann Independent A/S

Henrik Tiedemann          Christian Tiedemann

Bestyrelse

Børge Nordgaard Hansen
Formand

Investeringsforeningen Independent Invest
Vimmelskaftet 48 • 1161 København K

CVR-nr. 27 38 45 95

Thorkild Juul Jensen Erik Neuberg Rasmussen
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Independent Global

Independent Global leverede i 1. halvår 
2015 et resultat på 14,07% efter omkost-

ninger. Siden start i 2003 har afdelingen gi-
vet et samlet resultat på 202%, hvilket er 
blandt det bedste af  sammenlignelige por-
teføljer, og så med en lav risikoprofil. 

Som forventet i årsrapporten 2014 har 
virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang, og aktiepriserne har været stigende 
i 1. halvår - mere end forventet.

Porteføljen
Porteføljen består af  45 solide virksomhe-
der globalt, nøje udvalgt efter uforandret 
strategi som ved start i 2003. Vi lægger 
vægt på at investere i gennemskuelige virk-
somheder med robuste produkter og for-
retninger.

Halvårets bedste investeringer blev ame-
rikanske Aetna og Humana, der begge 
udbyder sundhedsforsikringer. I 1. halvår 
steg de henholdsvis 56% og 45%, og Aetna 
er kommet med et bud på opkøb af  hele 
Humana. Den italienske medicinalvirk-
somhed Recordati steg 47%, og viser mu-
ligheden ved investering i sunde virksom-
heder også i Sydeuropa.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav gæld 
og en høj egenkapitalandel på i gennemsnit 
51%. Selv med den høje egenkapitalandel 
forrenter virksomhederne i Global i gen-
nemsnit egenkapitalen med 23% efter skat. 
Det er en flot stigning fra året før. Samlet 

beskæftiger virksomhederne i Independent 
Global 3,5 mio. medarbejdere. Virksomhe-
derne bidrager på denne måde også posi-
tivt til beskæftigelsen i de lande, de driver 
deres forretning. 

Solide sektorer i hele verden
Porteføljen er solidt spredt på sektorer, 
størrelse samt lande og valutaer primært i 
de mere udviklede lande. De største sekto-
rer er de stabile sektorer sundhed, stabilt 
forbrug og cyklisk forbrug, der sikrer sta-
bilitet i porteføljen. 

Valutaudviklingen har i halvåret været 
gunstig for Global, med en stigning i USD 
på 9% som mest betydende. Også britiske 
pund og schweizerfranc er steget.

Forventninger
Vi forventer, at virksomhederne i porteføl-
jen vil vise fremgang i både omsætning og 
indtjening i 2015, underbygget af  en glo-
bal økonomisk fremgang i 2015 på 3,2% 
og større i flere dele af  verden, hvor vores 
virksomheder driver forretning.

Den lavere oliepris i forhold til sidste 
sommer er til gavn for forbrugerne i Euro-
pa, USA, Japan og Kina. En lav rente, den 
lavere oliepris og vækst i virksomhederne 
understøtter grundlaget for højere aktie-
priser. Vi forventer, at det vil afspejle sig i 
en højere kurs for Independent Global ul-
timo 2015.

Ledelsens beretning for
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Independent Global

Børsnoteret/Listed 12. november 2003

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2015 - 30.06.2015

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.15 01.01.14

30.06.15 30.06.14
Renter og udbytter 5.824 4.144 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 47.167 12.687 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -3.771 -2.831 Administrative expenses
Resultat før skat 49.220 14.000 Net profits for the period

Skat -1.111 -758 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 48.109 13.242 Net profits for the period

Balance 30.06.15 31.12.14 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 13.701 13.350 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 404.629 329.439 Foreign listed companies
Andre aktiver 68 53 Total other assets
Aktiver i alt 418.398 342.842 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 418.185 342.439 Members capital
Anden gæld 213 403 Other Liabilities
Passiver i alt 418.398 342.842 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.15 31.12.14 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 404.629 329.439 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 13.701 13.350 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 418.330 342.789 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.15 Members net assets
Medlemmernes formue primo 5.693 342.439 Members capital start period
Emissioner i perioden 448 30.496 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 Redemptions in the period
Netto emissionstill;g og indløsningsfradrag 0 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte -12 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -2.847 Dividend last year
Periodens resultat 48.109 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 6.141 418.185 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 48.109 13.242 14.827 16.455 -3.709 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 418.185 294.716 244.404 204.496 200.082 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 153.525 137.350 132.600 127.450 131.300 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 68.097 53.643 46.079 40.113 38.097 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.) 14,07 4,71 6,60 8,70 -1,63 Return (pct.)
Sharpe Ratio 2,37 1,46 1,18 1,34 -0,02 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,94 0,99 0,97 0,97 1,03 Average cost (%)
ÅOP* 1,27 1,30 1,54 1,36 1,54 Calculated average cost (%)

Fordeling geografiskFordeling på sektorer Fordeling på egenkapitalstørrelser

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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Independent New Global leverede i 1. 
halvår 2015 et resultat på 3,21% efter 

omkostninger. Siden start i 2005 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 65%.

Som forventet i årsrapporten 2014 har 
virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang, og aktiepriserne har været stigende i 
1. halvår 2015. Dog svagere end forventet.

Styrkelsen af  den amerikanske dollar og 
udsigten til lidt højere renter i Europa har, 
sammen med profithjemtagning i Kina, be-
tydet salg af  aktier på de nyere markeder, 
hvilket også har sat valutaerne under pres. 
Dette præger resultatet i Independent New 
Global, hvor vi i øvrigt kun har en mindre 
del investeret i Kina.

Porteføljen
Independent New Global består af  37 ak-
tier i sunde virksomheder, og vi investerer i 
de lande, hvor væksten ventes højere end i 
de etablerede økonomier. 

Den økonomiske vækst i 2015 på de ny-
ere markeder ventes på 4,3%, drevet af  
befolkningsvækst og stigende middelklasse. 
Virksomhederne i New Global får glæde af  
denne vækst, med placering i bl.a. Filip-
pinerne med en forventet vækst på 6,2%, 
Indonesien 5,0% og Malaysia 4,8%. 

Halvårets bedste investering blev den 
malaysiske Kossan Rubber Industries, der 
producerer gummihandsker, og den chilen-
ske drikkevarevirksomhed Andina, der steg 
henholdsvis 47% og 28%. 

Investeringerne er øget i virksomheder i 
Mexico, Taiwan, Sydafrika, Indonesien, In-
dien og Fillippinerne.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New Global 
er sunde med en lav gæld og en høj gennem-
snitlig egenkapitalandel på 52%, der for-

rentes med mere end 20% efter skat. 

Spredning i lande med større vækst
Investeringerne er spredt på 19 lande, og 
desuden på sektorer og størrelse af  virk-
somheder. De væsentligste sektorer er 
sundhed og stabilt forbrug, der styrker 
indholdet i porteføljen. Samlet set har va-
lutapåvirkningen af  afdelingen været svagt 
positiv.

Forventninger
Væksten i verden vil de kommende mange 
år være dommineret af  befolkningsvækst 
og stigende velstand. Det giver et øget for-
brug og behov for sundhedspleje, og det 
kommer virksomhederne i Independent 
New Global til gode.

Aktiemarkederne vil svinge, og vi venter, 
at den positive udvikling i virksomhederne 
viser sig med en højere kurs for Indepen-
dent New Global ultimo 2015.

Ledelsens beretning for 
New Global
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Independent New Global

Børsnoteret/Listed 12. december 2005

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2015 - 30.06.2015

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.15 01.01.14

30.06.15 30.06.14
Renter og udbytter 1.721 1.724 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 3.181 2.168 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -1.166 -1.197 Administrative expenses
Resultat før skat 3.736 2.695 Net profits for the period

Skat -153 -105 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 3.583 2.590 Net profits for the period

Balance 30.06.15 31.12.14 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 4.991 6.557 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 108.094 107.309 Foreign listed companies
Andre aktiver 41 178 Total other assets
Aktiver i alt 113.126 114.044 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 113.112 112.908 Members capital
Anden gæld 14 1.136 Other Liabilities
Passiver i alt 113.126 114.044 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.15 31.12.14 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 108.094 107.309 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 4.991 6.557 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 113.085 113.866 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.15 Members net assets
Medlemmernes formue primo 3.195 112.908 Members capital start period
Emissioner i perioden 37 1.403 New issues in the period
Indløsninger i perioden -110 -3.983 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte 0 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -799 Dividend last year
Periodens resultat 3.583 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 3.122 113.112 Members capital end period

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
4%

Kontant
4%

Tele
6%

Industri 5%

Sundhed
26%

Finans
12%

Teknologi
4%

Forbrug-
stabile
27%

Forbrug-
cyklisk

3%

Forsyning
9%

Egenkapital over
100 mia. DKK

18%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

35%

Egenkapital under
10 mia. DKK

47%

Hoved- og nøgletal 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 3.583 2.590 1.293 7.983 -13.425 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 113.112 111.327 133.853 123.819 139.166 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 78.050 83.950 100.050 104.500 112.350 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 36.231 33.153 33.447 29.622 30.967 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.)  3,21 2,97 0,93 6,72 -8,75 Return (pct.)
Sharpe Ratio 0,78 0,26 0,30 0,71 0,09 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,98 1,07 0,99 0,98 1,04 Average cost (%)
ÅOP* 1,41 1,41 1,47 1,37 1,54 Calculated average cost (%)

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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Tyrkiet 5%

UK 1%

Taiwan 1%

Indonesien 5%

Filippinerne 2%



Independent Invest

7

Independent Bond leverede i 1. halvår 
2015 et resultat på 1,64% efter omkost-

ninger. Resultatet kan primært henføres til 
renteindtægter. 

Afkastet indfrier vores forventninger, og 
der er i halvåret optjent renter, der bekræf-
ter vores forventning i årsrapporten 2014 
om at udlodde et udbytte for 2015 i under-
kanten af  3%. Den korte løbetid på papi-
rerne i Independent Bond, har betydet, at 
resultatet har været modstandsdygtigt over 
for de seneste måneders renteudsving, og 
resultatet er det bedste blandt sammenlig-
nelige afdelinger.

Siden start i december 2012 har afdelin-
gen givet et samlet resultat på 13%, og har 
vist sin værdi for de mange investorer, der 
ellers har haft vanskeligt ved at få renter og 
fastholde købekraften af  deres opsparing.

Bevare realværdien med afkast
Målet for Bond er at bevare realværdien og 
udbetale et udbytte med udgangspunkt i de 
renter, der opnås uafhængigt af  kursen på 
obligationerne, og højere end ved investe-
ring i realkreditobligationer eller indeståen-
der i pengeinstitutter. 

Investors værdiskabelse fra Independent 
Bond vil primært komme fra det årlige ud-
bytte, og kursen på Bond forventes derfor 
at forblive i niveauet 40 t. kr. – d.v.s. mel-
lem kurs på 39 t. kr. og 41 t.kr.

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af  36 virksom-
hedsobligationer udstedt primært i euro 

(83%) og danske kroner (6%), og i mindre 
grad norske kroner (3%), dollar (3%), bri-
tiske pund (2%), svenske kroner (1%) samt 
kontant (2%). 

Den forventede løbetid holdes kort. Den 
gennemsnitlige forventede løbetid er 2,6 år, 
og intet papir har en forventet løbetid på 
mere end 7 år. 

Den begrænsede løbetid giver sikkerhed 
og i øvrigt investeres der ikke i en rating 
lavere end BB- eller tilsvarende. Vi foreta-
ger også egen regnskabsanalyse for at vur-
dere virksomhedernes evne til at honorere 
gældsforpligtelserne.

Fem papirer er i 1. halvår indfriet, og et er 
solgt.

Forventninger 3%
Markedsrenterne forventes at blive på et 
fortsat lavt niveau. Vi forventer, at der ind-
tjenes renter, der giver mulighed for et ud-
bytte for 2015 på 3,0% efter omkostninger. 
Resultatet påvirkes af  de renter, der kan 
opnås ved reinvestering samt en betydelige 
likviditet i samfundet, manglende lånelyst 
og investeringsmuligheder.

Ledelsens beretning for
Bond
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Børsnoteret/Listed 12. september 2007

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2015 - 30.06.2015

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.15 01.01.14

30.06.15 30.06.14
Renter og udbytter 2.305 1.855 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -385 852 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -505 -432 Administrative expenses
Resultat før skat 1.415 2.275 Net profits for the period

Skat 0 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 1.415 2.275 Net profits for the period

Balance 30.06.15 31.12.14 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 2.161 3.770 Available funds
Noterede obligationer fra danske udstedere 1) 14.532 8.848 Danish listed bonds
Noterede obligationer fra udenlandske 
udstedere 1) 84.614 79.470 Foreign listed bonds
Andre aktiver 0 0 Trade receivable
Aktiver i alt 101.307 92.088 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 101.300 91.993 Members capital
Anden gæld 7 95 Other Liabilities
Passiver i alt 101.307 92.088 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.15 31.12.14 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 99.146 88.318 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 2.161 3.770 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 101.307 92.088 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til 
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.15 Members net assets
Medlemmernes formue primo 2.283 91.993 Members capital start period
Emissioner i perioden 294 11.659 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte 0 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -3.767 Dividend last year
Periodens resultat 1.415 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 2.577 101.300 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 1.415 2.275 782 -388 -3.020 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 101.300 78.668 62.566 45.221 53.039 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 128.850 97.900 80.900 60.900 65.750 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 39.309 40.178 38.669 37.128 40.330 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.)  1,64 3,26 1,28 -0,47 -4,78 Return (pct.)
Sharpe Ratio NA NA NA 0,39 -0,30 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,53 0,60 0,62 1,02 1,04 Average cost (%)
ÅOP* 0,96 1,07 1,28 1,41 1,43 Calculated average cost (%)
Strategi ændret til virksomhedsobligationer pr. 26/10 2012. Hoved- og nøgletal fra tidligere år er derfor ikke sammenlignelig.
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Fordeling på 
forventet udløb

Udløb 2-4 år
44%

Udløb 0-2 år
35%

Udløb over 5 år
3%

Udløb 4-5 år
18%

Fordeling geografiskFordeling på sektorer

Råvarer
5%Industri

7%
Olie & gas

6%

Forbrug-stabile 
10%

Kontant
2%

Forsyning
16%

Sundhed 2%

Finans
14%

Forsikring
27%

Tele 11%

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

England 5%

Italien 5%

Danmark 15%

Norge
3%

USA
5%

Australien 4%

Tyskland
7%

Østrig
3%

Frankrig
24%

Sverige 3%

Belgien 7%

Holland 6%
Luxembourg 1%

Spanien
9%

Tyrkiet 3%


