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Nærværende politik gælder for værdipapirhan-

del og ydelser med tilknytning hertil, som Tie-

demann Independent A/S (selskabet) udfører 

for kunder, herunder modtagelse og formidling 

af ordrer vedrørende værdipapirer, investerings-

rådgivning og porteføljepleje. 

 

Tiedemann Independent A/S vil bestræbe sig 

på, at alle kunder får en ærlig, redelig og pro-

fessionel behandling, så interessekonflikter mi-

nimeres. 

 

Interessekonflikter kan opstå mellem selskabet 

og selskabets kunder og kunderne indbyrdes. 

Interessekonflikt kan opstå, hvor selskabet har 

en anden interesse end kunden i forbindelse 

med en transaktion eller en anden ydelse fra 

selskabet. 

 

Det er ikke muligt at identificere alle situatio-

ner, hvor der kan opstå interessekonflikter, men 

nedenfor er beskrevet en række eksempler på, 

hvor interessekonflikter kan opstå. 

 

Selskabet har identificeret følgende interesse-

konflikter, der kan opstå: 

 

Foreningen i forhold til investeringsforvalt-

ningsselskabet 

De investorer, der retter henvendelse til inve-

steringsforvaltningsselskabet, modtager oplys-

ninger om, hvilke muligheder der foreligger in-

denfor selskabets investeringskompetencer og 

administrerede investeringsforeninger. Indgåel-

se af en kapitalforvaltningsaftale sker alene for 

større formuer og investeringsbeviser indgår, 

som en naturlig del efter investorens risikopro-

fil. Investoren træffer et valg på dette grundlag. 

 

Investoren i forhold til  

administrerede foreninger 

Investoren oplyses om, hvorvidt der alene skal 

investeres i investeringsbeviser i administreren-

de foreninger, eller der skal indgås en kapital-

forvaltningsaftale. Investeringsbeviser i for-

eninger administreret af selskabet indgår efter 

aftale og ud fra investors risikoprofil.  

Fordeling af værdipapirer 

Fordelingen af for få indkøbte aktier eller aktier 

indkøbt til forskellige kurser, sker forholdsmæs-

sigt i forhold til ordrestørrelsen mellem forenin-

gen, egenbeholdning og/eller kapitalforvaltnings-

kunder. Det samme gør sig gældende med forde-

lingen af for få solgte aktier eller aktier solgt til 

forskellige kurser. 

 

Værdipapirhandel mellem kunder 

Salg fra en afdelings portefølje til en kapitalfor-

valtningskunde eller omvendt vil altid finde sted 

til børskursen på salgstidspunktet. 

ADSKILLELSE MELLEM KAPITALFORVALT-

NING OG ADMINISTRATION AF FORENIN-

GEN 

Administration af investeringer og investerings-

rådgivning og kapitalforvaltning (porteføljepleje) 

skal udføres fuldstændig adskilt og uafhængigt af 

hinanden. 

 

Dette krav om adskillelse opfyldes ved, at selska-

bet ikke modtager midler fra eller fører konto for 

de kunder, selskabet udøver kapitalforvaltning for. 

Kontante midler og værdipapirer er til enhver tid i 

kundens bank, og hver investeringsrådgivnings 

kundes portefølje opgøres løbende af kundens 

bank. Hver investeringsrådgivningskunde tildeles 

sin egne fysiske mappe, hvori de opgørelse som 

banken foretager indsættes. Selskabets porteføl-

jesystem anvendes alene ved administration af 

foreninger. 

 

IDENTIFIKATION AF INTERESSEKONFLIKTER 

Med henblik på at identificere interessekonflikter 

løbende, er medarbejdere forpligtet til at informe-

re den ansvarlige for Compliance om situationer, 

hvor der er risiko for eller mistanke om, at der 

kan opstå interessekonflikt. Compliance påser lø-

bende at denne politik overholdes. 


