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Ledelsens beretning

Det går fortsat godt for virksomhederne du er 
medejer af
I første halvår har virksomhederne i porteføl-
jerne vist fortsat positiv udvikling, der er slået 
igennem på aktiekurserne, som ventet i Global 
og New Global afdelingerne. I BasicEnergy 
Global har den positive udvikling i virksomhe-
derne dog endnu ikke vist sig i aktiekurserne, 
som er presset af  manglende politisk handle-
kraft i Europa, der har medvirket til udsving 
i råvare- og oliepriser. Værdiansættelsen af  
virksomhederne er historisk meget gunstig, og 
vi forventer, at væksten i virksomhederne vil 
fortsætte. Med det lave renteniveau er investe-
ring i solide virksomheder attraktivt. 

De økonomiske nyheder med overskrifter, 
der bygger på frygtsomme forudsigelser, usik-
kerhed, tab og lave renter, giver imidlertid det 
modsatte indtryk. Der er ingen kortsigtede løs-
ninger af  gældssituationen i det sydlige Euro-
pa og USA, og af  den større arbejdsløshed i de 
vestlige økonomier. Investortilliden påvirkes af  
disse forhold og af  de politiske krav om større 
kapitalisering af  banker og pensionsselskaber, 
der i forvejen kæmper for at leve op til deres 
forpligtelser. 

Vi må vænne os til en kraftig omfordeling 
af  de materielle og økonomiske ressourcer i 
verden, der giver større andel af  værdier til de 
nyere markeder. Vi søger derfor særligt efter 
virksomheder disponeret mod denne udvikling. 
Det er en yderligere fordel ved en global dispo-
nering.

Året indtil 30. juni viser følgende resultater

 8,7 % Global

 6,7 % New Global

 -0,5 % BasicEnergy Global

Vi arbejder uændret efter vores grundlæggende 
investeringsstrategi om at bevare realværdien 
og skabe det bedst mulige afkast på langt sigt 
uafhængigt af  aktieindeks. Vi investerer i sun-
de og solide virksomheder, hvor tilliden er stor, 
og som søger at holde sig fri af  den offentlige 
og bankmæssige gældskrise. Vi er tilfredse med 
vores investeringer.

Virksomhederne er alle solide, viser vækst, 
og har en gennemsnitlig egenkapitalandel på 
omkring 50%. Forrentningen af  deres egen-
kapital efter skat er fortsat høj. For mange af  
virksomhederne på over 20%, som er over gen-
nemsnittet for andre virksomheder i de enkelte 

brancher. Virksomhedernes aktier kan købes 
på meget rimelige nøgletal. 

Valuta
Afkastet i porteføljerne har været påvirket af  
udsving i USD, YEN, HKD, AUD og GBP i 
forhold til en lidt svækket EURO. Politiske 
beslutninger påvirker udviklingen og kan både 
svække og styrke EUROen.

Den globale økonomi 
De lave renter afspejler usikkerhed. Købekraf-
ten af  bankindeståender og investering i ob-
ligationer udhules. Det, der normalt opfattes 
som en sikker havn, er en sikker måde at tabe 
realværdien af  opsparingen.

Som nævnt er aktier attraktivt prissat og har 
ikke haft en større risikopræmie i forhold til 
obligationer i et halvt århundrede. Det direkte 
afkast på aktier i form af  udbytter er højere 
end renter på indlån og statsobligationer. So-
lide virksomheder anser vi derfor for at være 
et attraktivt sted at have en væsentlig del af  
sin formue.

Verdens større aktiemarkeder har i 1. halvår 
udviklet sig positivt på nær det spanske.

Energipriser
Energipriserne har svinget, men holdt sig på 
et højt niveau, der endnu ikke har vist sig i 
aktiekurserne på energiselskaberne. Potentia-
let for virksomhederne indenfor energi burde 
underbygges af  en fortsat energi- og ressour-
cekrævende vækst, drevet af  den voksende 
globale middelklasse i de nyere økonomier, og 
påvirket af  større investeringer. Der sker en 
stærkere national politisk- og økonomisk sty-
ring og indgriben i energiforbruget i de vestlige 
lande, der subsidierer alternative energiformer 
og påvirker prisdannelse og beskatning af  fos-
sile brændstoffer.

Stor gæld kræver lang afviklingstid 
Årsagerne til finanskrisen var skabt af  speku-
lation og høj gældsætning i privat og offentligt 
regi og en lemfældig kreditgivning af  banker-
ne. Den offentlige gældsætning blev ikke min-
dre, men øget for at imødegå finanskrisen. Der 
kæmpes derfor fortsat med en uholdbar høj 
gæld og fortsatte budgetunderskud, som står i 
vejen for en væsentlig bedre økonomisk udvik-
ling globalt og en højere beskæftigelse i Europa 
og USA.
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Forventninger
Vi er fortsat overbevist om, at investering globalt 
i sunde virksomheder, der viser vækst – som er 
vores grundlæggende investeringsstrategi – giver 
tryghed og over tid reducerer påvirkningen fra 
”kriser”. Som det ser ud i øjeblikket, giver det 
lave renteniveau og udviklingen i virksomhe-
derne grundlag for fortsat forventning om posi-
tive aktiepriser i 2012, med udsving undervejs, 
hvilket sammen med økonomisk nervøsitet og 
arbejdsløshed også har præget markederne de 
senere år. 

”Forudsigelse er meget vanskelig, især om frem-
tiden” 
Niels Bohr og Storm P. var enige om, at man skal 
være forsigtig med at spå om fremtiden. Det kan 
være sund fornuft ikke at følge strømmen, men 
være modig, når mange er frygtsomme.

I øvrigt henvises der til beretningen for de en-
kelte afdelinger.

Anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold 
til regnskabspraksis i årsrapporten 2011.

Yderligere spørgsmål til halvårsrapporten el-
ler aktiebeholdningen kan rettes til foreningens 
investeringsforvaltningsselskab Tiedemann In-
dependent A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet 
og godkendt halvårsrapporten for 2012 for Inve-
steringsforeningen Independent Invest.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med Lov om investeringsforeninger m.v. og for-
eningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet 
giver et retvisende billede af  foreningens og af-
delingernes aktiver og passiver og finansielle stil-
ling samt resultat.

Foreningens ledelsesberetning indeholder en 
retvisende redegørelse for udviklingen i forenin-
gens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske 
forhold og en beskrivelse af  de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og afde-
lingerne kan påvirkes af.

Halvårsrapporten er ikke revideret.

København, den 23. august 2012

Direktion
Tiedemann Independent A/S

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann

Bestyrelse

Henning Kristiansen Thorkild Juul Jensen
Formand

Børge Nordgaard Hansen Erik. N. Rasmussen

Investeringsforeningen Independent Invest
Vimmelskaftet 48 • 1161 København K

CVR-nr. 27 38 45 95
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Independent Global
Afdelingen er i en analyse igen blevet frem-
hævet som en af  de bedste i Europa. 

I 1. halvår viste afdelingen et afkast på 
8,7% efter omkostninger. Virksomheder-
ne i porteføljen er fortsat solide og tjener 
mange penge. Virksomhederne viser gene-
relt vækst, men som forventet lavere end 
sidste år, hvor væksten var meget høj. 

Den aftagende vækst er præget af  usik-
kerheden skabt i Europa. Lyspunktet har 
været bedring for den amerikanske øko-
nomi. 

Aktiekurserne har i 1. halvår vist ud-
sving og er steget mere end forventet i lyset 
af  den finansielle usikkerhed, der fortsat 
har præget markedet.

Porteføljen
Porteføljen af  45 virksomheder med samme 
investeringsstrategi som ved starten i 2003 
har vist resultat i med- som modgang. 

Vi har afhændet Wal-Mart på et attrak-
tivt niveau, endvidere er DeNa og Wacker 
Chemie afhændet, da virksomhederne ikke 
udviklede sig som forventet. 

Amerikanske Yum med brands, som re-
staurantkæderne Pizza Hut, KFC og Taco 
Bell, er købt til porteføljen.

Japanske EPS, med aktiviteter inden for 
kliniske test til medicinalsektoren, samt 
canadiske Alimentation Couche Tard, der 
har en kæde af  nærbutikker, leverede de 
største afkast i 1. halvår. 

Det brasilianske olieselskab Petrobras 
og den tyske ingeniørvirksomhed Siemens 
viste de største fald. Aktiekursen på Petro-
bras har været påvirket af  virksomhedens 
fortsatte store investeringer i nye felter, 
mens Siemens er faldet som flere andre 
cykliske aktier. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i afdelingen er højt kon-
soliderede med en egenkapitalandel på 
48%, og dermed en beskeden gæld. Den 

høje egenkapital forrentes med 19%. Dis-
se sunde nøgletal betyder, at porteføljens 
virksomheder står stærkt og kan agere uaf-
hængigt af  bankernes kapitaliseringspro-
blemer. 

Vi venter, at virksomhederne vil fast-
holde fremgang i toplinien i hele 2012. De 
europæiske gælds- og arbejdsløshedspro-
blemer vil fortsat præge 2. halvår og den 
nærmeste fremtid.

Stor spredning
Som nævnt består porteføljen af  45 solide 
virksomheder med global spredning på ge-
ografi, sektorer og størrelse. 

De største sektorer med stabilt forbrug, 
cyklisk forbrug og sundhed virker stabili-
serende for porteføljen. 

Usikkerheden om eurosamarbejdet har 
givet og vil give valutaudsving, og med en 
positiv påvirkning af  halvårets resultat.     

Forventninger
Vi venter uændret, at virksomhederne i 
2012 vil have en høj indtjening, og med 
vækst på et lidt lavere niveau. 

Selv med udsving i aktiekurserne i 2. 
halvår, forventes en fortsat stabil og høj 
indtjening i virksomhederne, der giver en 
historisk attraktiv prissætning, og uændret 
forventning til et positivt afkast for året,  
forudsat fortsat refinansiering af  offentlig 
gæld i Europa, der mindsker usikkerhed og 
giver tiltro til fremtiden.

Ledelsens beretning for
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Independent Global

Børsnoteret/Listed 12. november 2003

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2011 - 30.06.2011

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.12 01.01.11

30.06.12 30.06.11
Renter og udbytter 4.177 3.426 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 14.947 -4.638 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -1.970 -2.102 Administrative expenses
Resultat før skat 17.154 -3.314 Net profits for the period

Skat -699 -395 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 16.455 -3.709 Net profits for the period

Balance 30.06.12 31.12.11 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 6.470 8.579 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 198.147 179.333 Foreign listed companies
Andre aktiver 33 26 Total other assets
Aktiver i alt 204.650 187.938 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 204.496 187.634 Members capital
Anden gæld 154 304 Other Liabilities
Passiver i alt 204.650 187.938 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.12 31.12.11 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 198.147 179.333 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 6.470 8.579 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 204.617 187.912 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 30.06.12 Members net assets
Medlemmernes formue primo 2.518 187.634 Members capital start period
Emissioner i perioden 165 12.808 New issues in the period
Indløsninger i perioden -134 -10.467 Redemptions in the period
Netto emissionstill;g og indløsningsfradrag 23 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte -68
Udlodning fra sidste år -1.889 Dividend last year
Periodens resultat 16.455 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 2.549 204.496 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 30.06.08 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 16.455 -3.709 11.903 14.156 -23.481 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 204.496 200.082 203.706 141.644 209.647 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 127.450 131.300 147.350 128.750 136.500 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 80.226 76.193 69.123 54.989 76.794 Net asset value per unit
Afkast (pct.) 8,70 -1,63 6,68 11,17 -9,83 Return (pct.)
Sharpe Ratio 1,34 -0,02 -0,41 -0,53 0,28 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,97 1,03 0,85 0,83 0,90 Average cost (%)
ÅOP* 1,36 1,54 1,38 1,46 1,61 Calculated average cost (%)

Brasilien 2%

Frankrig
2%

Holland
1%

UK
7%

Belgien 3%
Tyskland 

6%

Schweiz
10%

Spanien 8%

USA
25%

Norge 3%

Japan
6%

Østrig 3%
Hong Kong 4%

Australien
3%

Korea
2%

Sverige
4%

Finland 2%

Canada 5 %

Fordeling geografiskFordeling på sektorer

Råvarer
4%

Forbrug
cyklisk
24%

Forbrug-stabile
25%

Olie & gas
8%

Finans
3%

Sundhed
21%

Industri
5%

Tele
4%

Teknologi
3%

Fordeling på egenkapitalstørrelser

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

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

38%

Egenkapital over
100 mia. DKK

34%

Egenkapital under
10 mia. DKK

28%

Kontant
3%

Strategien er investering i tone-
angivende virksomheder primært 
i de vestlige økonomier.

Italien 4%
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New Global
I 1. halvår viste afdelingen et afkast på 
6,7% efter omkostninger. Som ventet har 
porteføljens virksomheder i 2012 leveret 
fremgang med høj indtjening og vækst, der 
dog var afdæmpet i forhold til 2011. 

Aktiekurserne har som ventet vist ud-
sving, og er højere end ved årets begyn-
delse. 

Porteføljens kinesiske aktier har været 
ramt af  spekulation i en afmatning af  
væksten i Kina. Vi ser uændret vækstmu-
ligheder på de nyere markeder, der ikke 
som Europa og USA, er belastet af  stor of-
fentlig gæld og beskæftigelsesproblemer.    

Porteføljen
Porteføljen består af  41 solide virksomhe-
der. Der er i halvåret reduceret i antal ved 
salg af  ungarske Budapesti Elektromos 
samt kinesiske People’s Food og Fufeng. 

Halvårets bedste investering blev det 
malaysiske konglomerat YTL, og den rus-
siske detailkæde Magnit. 

Telecom Argentina, viser fortsat tilfreds-
stillende resultater, men aktien blev ramt 
af  den argentinske nationalisering af  Rep-
sols olieaktiviteter. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New Global 
er velkapitaliserede med en egenkapitalan-
del på ikke mindre end 51%, der i 2011 blev 
forrentet ovenud med 21%. 

Virksomhederne ventes at levere frem-
gang i toplinien i 2012, dog med en mere 
afdæmpet vækst.

Stor spredning
Spredningen af  porteføljens virksomheder 
er betydelig på sektorer, geografi og stør-
relse i 17 forskellige lande. De største sekto-
rer er stabilt forbrug og sundhed, der udgør 
henholdsvis 33% og 15%. Udsving i valuta 
har i 1. halvår været markant, men samlet 

påvirket resultatet positivt. Selvom det er 
et forsigtigt valg.

Forventninger
Vi venter uændret, at virksomhederne i 
2012 vil have en høj indtjening med vækst 
på et lavere niveau. 

Vi forventer udsving i aktiekurserne i 
2. halvår med en stabil og høj indtjening i 
virksomhederne, sammen med en historisk 
attraktiv prissætning giver det uændret 
forventning om et positivt afkast for året. 
Det vil være påvirket af  fortsat refinan-
siering af  offentlig gæld i Europa, der på 
afgørende vis vil betyde mindre usikkerhed 
og større tiltro til fremtiden og bevare mar-
kederne for virksomhederne i de nye mar-
keder.

Ledelsens beretning for
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Independent New Global

Børsnoteret/Listed 12. december 2005

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2012 - 30.06.2012

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.12 01.01.11

30.06.12 30.06.11
Renter og udbytter 2.037 2.521 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 7.365 -14.493 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -1.265 -1.460 Administrative expenses
Resultat før skat 8.137 -13.432 Net profits for the period

Skat -154 7 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 7.983 -13.425 Net profits for the period

Balance 30.06.12 31.12.11 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 2.167 4.194 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 121.729 115.141 Foreign listed companies
Andre aktiver 25 830 Total other assets
Aktiver i alt 123.921 120.165 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 123.819 119.957 Members capital
Anden gæld 102 208 Other Liabilities
Passiver i alt 123.921 120.165 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.12 31.12.11 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 121.729 115.141 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 2.167 4.194 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 123.896 119.335 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 30.06.12 Members net assets
Medlemmernes formue primo 2.139 119.957 Members capital start period
Emissioner i perioden 135 8.299 New issues in the period
Indløsninger i perioden -184 -11.066 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 27 Net issue/redemption margin
Udlodning fra sidste år -1.381 Dividend last year
Periodens resultat 7.983 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 2.090 123.819 Members capital end period

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
9%

Kontant
2%

Tele
8%

Industri 7%

Sundhed
16%

Finans 4%

Olie & gas
10%

Forbrug-
stabile
35%

Forbrug-
cyklisk

5%

Forsyning
4%

Egenkapital over
100 mia. DKK

12%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

46%

Egenkapital under
10 mia. DKK

42%

Strategien er forsigtig indgang til 
investering i de nye økonomier. 
Virksomhedernes forretningsom-
råder er rettet mod de nye økono-
mier og deres geografiske place-
ring. Markederne omfatter Asien, 
Central- og Østeuropa, Sydame-
rika og Afrika samt Australien og 
New Zealand.

Østrig
5%

Hong Kong
15%

Australien
20%

Brasilien
16%

Mexico 4%

Indien 2%

Irland
4%

Sydafrika 5%

Singapore 6%

Argentina
2%

Rusland 8%

Malaysia 5%
Kina 1%

Tjekkiet
3%

Chile 3%

Polen 1%

Hoved- og nøgletal 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 30.06.08 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 7.983 -13.425 19.449 21.382 -18.861 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 123.819 139.166 132.218 125.071 159.245 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 104.500 112.350 108.450 143.000 128.750 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 59.244 61.934 60.958 43.732 61.843 Net asset value per unit
Årets afkast (pct.)  6,72 -8,75 13,20 24,10 -10,53 Return (pct.)
Sharpe Ratio 0,71 0,09 -0,14 -0,12 NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,98 1,04 0,86 0,83 0,91 Average cost (%)
ÅOP* 1,37 1,54 1,26 1,27 1,64 Calculated average cost (%)

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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BasicEnergy Global
I 1. halvår viste afdelingen et resultat på 
-0,5 % efter omkostninger. Indtjeningen 
i porteføljens virksomheder var som for-
ventet fortsat høj. Aktiekurserne har vist 
udsving, og er ikke steget. Afdelingen har 
således ikke vist den stigning, vi ventede i 
årsrapporten 2011.

Den usikre udvikling i Europa, samt 
frygten for fald i væksten i Kina, har be-
tydet udsving og på det seneste vist fald i 
råvare- og oliepriserne, hvilket har presset 
forventningen til væksten i virksomheder-
ne. 

Porteføljen
Hvad har vist sig bedst og ringest? Energi- 
og vandbehandlingsvirksomheden Semb-
corp fra Singapore, viser stor fremgang i 
ordreindgang, omsætning og indtjening, og 
blev halvårets bedste investering. 

Den kinesiske kulvirksomhed Yanzhou 
Coal Mining med fortsat tilfredsstillende 
resultater blev en af  halvårets dårligste ak-
tier, presset af  både de vigende priser på 
råvare og investorernes mindre appetit på 
kinesiske aktier. 

Vi holder fast i de langsigtede afkast. 

Tractebel Energia, Hess Corporation og 
Schoeller-Bleckmann blev solgt fra por-
teføljen, mens oliesleskaberne Total og 
Occidental Petroleum blev købt til med 
udgangspunkt i vores uforandrede investe-
ringsstrategi. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i porteføljen er højt kapi-
taliserede med en soliditet på 53%, hvilket 
gør dem i stand til at agere uafhængigt – 
også af  bankerne. 

Virksomhederne tjener mange penge, og 
den høje egenkapital forrentes med 17%. 
Uroen i Europa, og dermed den fortiden 

pressede pris på olie og råvarer, ventes at 
reducere virksomhedernes vækst i omsæt-
ning og indtjening i 2012.

Spredning
Porteføljen er spredt på 38 virksomheder 
inden for energi, råvarer, forsyning herun-
der transport. 

Virksomheder inden for olie og gas er 
største sektor, og geografisk er porteføljen 
spredt på 16 lande. 

Dollaren er den betydende valuta for 
BasicEnergy, og har påvirket resultatet i 1. 
halvår positivt.

Forventninger
Vi venter, at virksomhederne i 2012 fort-
sat vil have en høj indtjening, der kan blive 
påvirket af  stigende omkostninger til efter-
søgning og udvinding, på et lavere niveau. 

Aktiekurserne i 2. halvår forventes med 
en fortsat stabil og høj indtjening i virk-
somhederne sammen med en historisk at-
traktiv prissætning på aktier at give et 
positivt afkast for året - påvirket af  refi-
nansiering af  offentlig gæld i Europa, der 
vil medvirke til at stabilisere olie- og råva-
repriserne.

Ledelsens beretning for
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Fordeling på sektorer

Råvarer
32%

Industri
5%

Olie & gas
52%

Forbrug-stabile
2%

Kontant
5%

Fordeling geografisk

Singapore 4%
England 3%

Hong Kong 7%

Kina
10%

Australien
5%

Brasilien
7%

Japan
3%

Bermuda 1%
Italien 2%

USA
25%

Frankrig
1%

Tyskland
5%

Rusland
18%

Schweiz
4%

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Independent BasicEnergy Global

Børsnoteret/Listed 12. september 2007

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2012 - 30.06.2012

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.12 01.01.11

30.06.12 30.06.11
Renter og udbytter 868 788 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -695 -3.136 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -495 -619 Administrative expenses
Resultat før skat -322 -2.967 Net profits for the period

Skat -66 -53 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat -388 -3.020 Net profits for the period

Balance 30.06.12 31.12.11 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 2.181 2.534 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 43.028 45.149 Foreign listed companies
Andre aktiver 29 29 Trade receivable
Aktiver i alt 45.238 47.712 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 45.221 47.635 Members capital
Anden gæld 17 77 Other Liabilities
Passiver i alt 45.238 47.712 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.12 31.12.11 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 43.028 45.149 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 2.181 2.534 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 45.209 47.683 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 30.06.12 Members net assets
Medlemmernes formue primo 1.277 47.635 Members capital start period
Emissioner i perioden 165 6.737 New issues in the period
Indløsninger i perioden -224 -8.771 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 8 Net issue/redemption margin
Udlodning fra sidste år 0 Dividend last year
Periodens resultat -388 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 1.218 45.221 Members capital end period

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

54%

Egenkapital over
100 mia. DKK

43%

Egenkapital under
10 mia. DKK

3%

Forsyning
4%

Strategien er at investere primært 
inden for energi og råvareområdet 
samt forsyning og transport. Den 
er således rettet mod vækst og 
mod de mere knappe ressourcer i 
verden.

Sydafrika
3%

Hoved- og nøgletal 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 30.06.08 Key figures and ratios
Hovedtal 9½ mdr.
Halvårets nettoresultat (tkr.) -388 -3.020 -685 4.809 2.847 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 45.221 53.039 50.786 40.505 69.248 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 60.900 65.750 70.100 65.750 65.500 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 37.128 40.330 36.224 30.798 52.857 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.)  -0,47 -4,78 -1,75 13.94 5,71 Return (pct.)
Sharpe Ratio 0,39 -0,30 NA NA NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 1,02 1,04 0,91 0,89 0,99 Average cost (%)
ÅOP* 1,41 1,43 1,49 1,57 1,58 Calculated average cost (%)
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Holland
2%


