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Ledelsens beretning

Independent Global Akk og Independent 
Generations Akk investerer i henholdsvis 

Independent Global og Independent Gene-
rations. Indholdsmæssigt får investorerne 
derfor det samme. Den væsentlige forskel er, 
at de akkumulerende afdelinger – benævnt 
Akk - automatisk reinvesterer udbyttet, mens 
de andre afdelinger udbetaler udbyttet. Ved 
automatisk reinvestering sikres investorerne 
derfor, at værdien af  investeringen ikke redu-
ceres af  udbyttebetaling.

Beretningen indeholder en beskrivelse af  
vores investeringsstrategi og indhold i de un-
derliggende fonde, forventninger til vækst og 
værdiskabelse i virksomheder globalt samt 
en vurdering af  den globale økonomiske og 
politiske udvikling, markedsforhold, samt 
generelle risici. Herudover omhandler beret-
ningen de forhold, der fremhæver særkender 
og risici for hver afdeling.

Værdien er i vores valgte virksomheder 
Virksomhederne har udviklet sig godt, både 
i omsætning, højere resultater og de har be-
varet deres høje soliditet og forrentning af  
egenkapitalen. Det har afspejlet sig forsigtigt 
i aktiekurserne. 

I en global verden er vores fokus primært 
på udviklingen i vores virksomheder, fremfor 
at følge de mange politiske udmeldinger, der 
ofte forvirrer dagligdagen med et væld af  ny-
hedsstrømme.

Markedsforholdene har i første halvår 2018 
været præget af  politisk tumult primært 
gennem udtalelser og handlinger af  USA’s 
45. præsident, som ”gør ven til fjende og 
fjende til ven”. Han udfordrer den interna-
tionale samhandel og søger at beskytte ame-
rikansk industri og virksomheder gennem 
nye toldbarrierer, især rettet mod Kina, der 
ikke respekterer intellektuelle rettigheder, og 
har opbygget et stort handelsoverskud med 
USA gennem mange år. Aktiemarkeder glo-
balt reagerer naturligt på mulige økonomiske 
konsekvenser, og kun en håndfuld af  verdens 
aktiemarkeder har haft en positiv udvikling i 
halvåret, selvom der har været en fortsat po-
sitiv økonomisk udvikling i verden med USA 
som drivkraft

Vores investeringsstrategi har siden 2003, 
fokuseret på sunde virksomheder, en forsig-
tig tilgang, hvor det er indhold og forret-
ningsudvikling langsigtet, der tæller. Det gi-
ver værdi, spredning og lavere risiko.

Afkastet i Independent Global Akk blev 
3,4 %, Independent Generations Akk 2,2 %.

Udviklingen er på niveau med forventnin-
gerne ved årets start. Vi forventer en positiv 
udvikling i resten af  året for virksomhederne 
i aktieafdelingerne. 

Potentiel handelskrig mellem USA og Kina 
skaber usikkerhed
Den amerikanske præsident har sat et poli-
tisk mål om at reducere det store handelsun-
derskud gennem toldbarrierer på udvalgte 
varer, som startede med told på stål og alu-
minium. Efterfølgende har Canada, Kina og 
EU svaret igen med told på udvalgte ame-
rikanske varer. Derfor vil verdenshandelen 
ændre sig i de kommende år. 

Tal fra USA viser, at forbrugerprisindekset 
(KPI) steg med 2,9 % i juni måned. Højere 
brændstofpriser og et strammere arbejds-
marked fører til højere lønvækst. Imidlertid 
stiger beskæftigelsen fortsat og med skatte-
lettelser styrkes grundlaget for vækst.

Brexit kommer tættere på og Storbritannien 
har endnu ikke indgået aftale med EU om 
vilkår for udtræden 29. marts 2019 og et fort-
sat åbent marked. Det giver usikkerhed, især 
til udviklingen i britisk økonomi. Tyskland 
og Italien kæmper med fløjene i det politiske 
landskab og det giver mindre handlekraft.

Stærke og voksende globale virksomheder
Vi er opmærksomme på de udfordringer 
gensidige højere toldsatser kan give, men 
ligesom ved andre politiske hændelser, der 
jævnligt optræder, fastholder vi vores stabile 
investeringer i stærke og voksende kvalitets-
virksomheder. 

Det betyder, at vi på de globale markeder 
søger efter de bedste virksomheder, der har 
bevist, at de kan navigere i skiftende politi-
ske klimaer. 

Renten og Valuta
Dollar og Euro udgør hovedvægten i aktie-
afdelingerne. Stort set alle valutakurser er 
styrket i første halvår 2018 overfor Euro og 
DKK med mellem 0,5 % og 5 %.

Fremtiden
Fortsat Global vækst i 2018
Kort kan vi sammenfatte vores forventning 
til: global økonomisk vækst, fortsat lave ren-
ter med mindre stigninger, god udvikling i 

Europa med uro om Brexit, Tyskand og Italien
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virksomhederne med få investeringsalterna-
tiver til aktier og virksomhedsobligationer. 
Politiske begivenheder vil give udsving, men 
grundlæggende er vi positive til udviklingen i 
virksomhederne i vores porteføljer.

Bedste kur mod uro - Tænk langsigtet 
Fald i aktiemarkederne tester investorens 
vedholdenhed og strategi. Igen og igen har 
tiden vist, at investering i sunde virksomhe-
der giver det bedste resultat gennem årene, 
når man holder fast og fordeler købene over 
flere gange.

Samfundsansvar
Vi arbejder ordentligt i alle sammenhænge, 
og har derfor i år afhændet Facebook ak-
tien, da vi fik kendskab til, at virksomheden 
sælger og lækker brugernes personlige op-
lysninger om deres adfærd - uden samtyk-
ke. Afdækningen vil sandsynligvis påvirke 
virksomhedens forretning negativt, og er et 
eksempel på en ”ikke ordentlig forretnings-
adfærd”. Lovgivningen påbyder, at vi skal 
orientere om, hvorvidt vi har nedfældet po-
litikker om samfundsansvar. Det skal derfor 
oplyses, at vi er undervejs med at nedfælde 
disse politikker, så de kan være klar og indgå 
i vores investeringsproces fuldt ud inden ud-
gangen af  2018.

Bedste kur mod uro - Tænk langsigtet 
Fremtiden indeholder positive økonomiske 
tegn med politiske globale udfordringer og 
forandringer.

Fald i aktiemarkeder tester investorens 
vedholdenhed og strategi. Igen og igen har 
tiden vist, at investering i sunde virksomhe-
der, giver det bedste resultat gennem årene, 
når man holder fast og tidsmæssigt køber 
flere gange.  

Indestående på konti er markante, men en 
løbende investering vil styrke fundamentet i 
aktieinvesteringen.

Der henvises også til beretningen for de en-
kelte afdelinger.

Anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i for-
hold til regnskabspraksis i årsrapporten 
2017.

Spørgsmål til halvårsrapporten eller ak-
tiebeholdningen kan rettes til investerings-
forvaltningsselskab Tiedemann Independent 
A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato be-
handlet og godkendt halvårsrapporten for 
2018 for Værdipapirfonden Independent In-
vest II’s afdelinger Independent Global Akk 
og Independent Generations Akk for perio-
den 1. januar - 30. juni 2018.

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

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

Ledelsesberetningen for fonden indeholder 
en retvisende redegørelse for udviklingen i 
fonden og afdelingernes aktiviteter og øko-
nomiske forhold samt en beskrivelse af  de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som fonden og afdelingerne kan påvirkes af.

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

København, den 17. august 2018

oOo

Direktion

Christian Tiedemann

Bestyrelse

Henrik Tiedemann Ebbe Bouman
Formand

Børge Nordgaard Hansen Erik Neuberg Rasmussen
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Independent Global AKK

Independent Global Akk leverede i 1. 
halvår 2018 et resultat på 3,4% efter 

omkostninger, og afspejler som forventet 
udviklingen i masterfonden Independent 
Global.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0%. 

Porteføljen*
Porteføljen består af  35 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 forret-
ninger. Det større udvalg af  virksomheder i 
udlandet mindsker risikoen med forskellige 
brancher, selvom al risiko ikke kan fjernes.

Halvårets bedste investeringer blev den 
japanske plastervirksomhed Hisamitsu, og 
den ameri-kanske Mastercard.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav gæld 
og en høj egenkapitalandel på i gennemsnit 
48%. Selv med den høje egenkapitalandel 
forrenter virksomhederne i Independent 
Global i gennem-snit egenkapitalen med 
26% efter skat. Samlet beskæftiger virk-
somhederne i Independent Global xx mio. 
medarbejdere, virksomhederne bidrager på 
denne måde også positivt til be-skæftigel-
sen i de lande, de driver deres forretning. 

Vi har siden start ikke investeret i f.eks. to-
baksvirksomhed og ordentlighed er vores 
”social responsibility”.

Solide sektorer i hele verden
Porteføljen er solidt spredt på sektorer, 
størrelse samt lande og valutaer primært 
i de mere udviklede lande. De største sek-
torer er de stabile sektorer sundhed, sta-
bilt- og cyklisk forbrug, der giver stabilitet 
i porteføljen. 

Valutaudviklingen har i 1. halvår 2018 
samlet påvirket investeringen positivt. 
USD er steget 3,3%, JPY 5,1%, HKD 
2,9%, CHF 1,5%, GBP 0,5%, mens CAD 
er faldet 1,8%. 

Forventninger
Der er fortsat økonomisk pæn vækst i ver-
den drevet af  Kina, Indien og USA. Vi for-
venter fort-sat, at virksomhederne i porte-
føljen vil vise fremgang i både omsætning 
og indtjening i 2018, underbygget af  en 
global økonomisk fremgang der er på ni-
veau eller lidt højere end 2017.

Ledelsens beretning for

*Hvor der i beretningen nævnes ”porteføljen”, er det 
beskrivelse af  porteføljen i den underliggende fond 
Independent Global.
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Independent Global Akk

Børsnoteret/Listed 17. februar 2017

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2018 - 30.06.2018

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.18 17.02.17

30.06.18 30.06.17
Renter og udbytter 4.209 9.609 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 540 -6.926 Capital gains and losses
Resultat før skat 4.749 2.683 Net profits for the period

Skat 0 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 4.749 2.683 Net profits for the period

Balance 30.06.18 31.12.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 61 24 Available funds
Kapitalandele 1) 142.508 132.292 Investments
Andre aktiver 0 2.114 Total other assets
Aktiver i alt 142.569 134.430 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 142.569 134.430 Members capital
Anden gæld 0 0 Other Liabilities
Passiver i alt 142.569 134.430 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.18 31.12.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,9% 142.508 99,9% 132.292 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 0,1% 61 0,1% 24 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 142.569 100,0% 132.316 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 30.06.18 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 134.430 3.871 Members capital start period
Emissioner i perioden 3.390 98 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Periodens resultat 4.749 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 142.569 3.969 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.18 30.06.17 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 4.749 2.683 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 142.569 124.627 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 99.225 92.450 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 35.921 33.701 Net asset value per unit
Periodens afkast (%) 3,44 2,29 Return (%)
Sharpe Ratio NA NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0 0 Average cost (%)
ÅOP1 1,20 1,26 Calculated average cost (%)

Fordeling geografiskFordeling på sektorer Fordeling på egenkapitalstørrelser

Investerer i sunde 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Nedenstående diagrammer viser fordelingen af  inve-
steringerne i Independent Global, som Independent 
Global Akk investere i jf. ledelsesberetningen.
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Independent Generations Akk leverede i 
1. halvår 2018 et resultat på 2,2% efter 

omkostninger, og afspejler som forventet 
udviklingen i masterfonden Independent 
Generations.

Siden start 17. februar 2017 har afde-
lingen leveret et resultat på 16,8% efter 
omkostninger, og afspejler som forventet, 
udviklingen i masterfonden Independent 
Generations.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0%. 

Strategi – Independent Generations
Afdelingens investeringsstrategi er globalt 
at sætte fokus på børsnoterede familievirk-
somheder, eksempelvis med betydende eje-
re, enkeltpersoner, fonde og familier i flere 
generationer, der påvirker den langsigtede 
værdiskabelse og udvikling. Afdelingen 
bygges på denne måde af  familieværdier.

Disse ejerforhold i virksomheder har gen-
nem tiden vist, og analyser fra flere sider 
bekræftet, giver over tid en bedre forret-
ningsudvikling og et større afkast. Det af-
spejles i Independent Generations.

Porteføljen*
Independent Generations består af  37 ak-
tier i sunde virksomheder, hvor langsigtede 
aktionærer påvirker værdiskabelse og ud-
vikling.

De bedste investeringer i halvåret blev tøj-
producenten Moncler og amerikanske Usa-
na Health Sciences.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent Genera-
tions vælges ud fra vores strategi, og er 
derfor solide med en lav gæld og en høj 
egenkapitalandel, og med en uforandret 
høj forretning af  egenkapitalen efter skat. 
Den gennemsnitlige soliditet i porteføljens 
virksomheder er 51%, der forrentes med i 
gennemsnit 21% efter skat.

Spredning i lande med større vækst
Investeringerne er spredt på lande primært 
i den udviklede del af  verden, sektorer og 
på størrelse af  virksomheder. De væsent-
ligste sektorer er sundhed og forbrug, der 
styrker indholdet i porteføljen. Valutakur-
spåvirkningen har i 1. halvår 2018 været 
positiv med en stigning i USD på 3,3%, 
JPY 5,1%, MYR 3,5%, CHF 1,5% og fald 
i AUD på 2,7%, SEK 6,0%.  

Forventninger
Der er fortsat økonomisk pæn vækst i ver-
den drevet af  Kina, Indien og USA, hvor 
også Europa er i bedring. Vi forventer fort-
sat, at virksomhederne i porteføljen vil vise 
fremgang i både omsætning og indtjening i 
2018, underbygget af  en global økonomisk 
fremgang der er lidt højere end 2017.

Ledelsens beretning for 
Independent Generations Akk

*Hvor der i beretningen nævnes ”porteføljen”, er det 
beskrivelse af  porteføljen i den underliggende fond 
Independent Generations.



Independent Invest

6

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Investerer i virksomheder 
med fokus på langsigtede 

aktionærer - gerne familier 

Independent Generations Akk

Børsnoteret/Listed 17. februar 2017

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2018 - 30.06.2018

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.18 17.02.17

30.06.18 30.06.17
Renter og udbytter 1.613 3.138 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -540 -2.030 Capital gains and losses
Resultat før skat 1.073 1.108 Net profits for the period

Skat 0 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 1.073 1.108 Net profits for the period

Balance 30.06.18 31.12.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 26 5 Available funds
Kapitalandele 1) 52.558 45.746 Investments
Andre aktiver 706 691 Total other assets
Aktiver i alt 53.290 46.442 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 52.565 46.442 Members capital
Anden gæld 725 0 Other Liabilities
Passiver i alt 53.290 46.442 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.18 31.12.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,9% 52.558 99,9% 45.746 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 0,1% 26 0,1% 5 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 52.584 100,0% 45.751 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 30.06.18 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 46.442 1.355 Members capital start period
Emissioner i perioden 5.050 145 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Periodens resultat 1.073 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 52.565 1.500 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.18 30.06.17 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 1.073 1.108 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 52.565 37.323 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 37.500 28.075 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 35.044 33.234 Net asset value per unit
Periodens afkast (%) 2,24 3,40 Return (%)
Sharpe Ratio NA NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0 0 Average cost (%)
ÅOP1 1,18 1,25 Calculated average cost (%)

Nedenstående diagrammer viser fordelingen af  investe-
ringerne i Independent Generations, som Independent 
Generations Akk investere i jf. ledelsesberetningen.
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