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Du opnår investering i førende virksomheder primært i de etablere-

de økonomier i verden. Investeringerne spredes på sektorer med 

fokus på veldrevne virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtje-

ning og vækst, og hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte. 

Profil 

Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 

Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 

flerårig periode at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast. 

For os er det naturligt at investere sammen med vores investorer. 

Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, 

tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge.  

Værdier 

Investeringsstrategi - Value og Vækst 

Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Strategien er langsigtet, og 

med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, udvælges 

og sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af in-

deks. Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og 

størrelse, med fokus på veldrevne virksomheder. Vi fokuserer på, at 

driften leverer positive pengestrømme og er i en sund udvikling.  

Udvikling 

Independentinvest.dk 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 48,51%  P/E (estimat 2016) 18,21 

EKF efter skat 25,59% Kurs/Indre værdi 3,93 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2016) 

De 10 største aktier 
Recordati 5,40% Walgreens 3,84% 

Alimentation Couche 4,52% Toro 3,66% 

Microsoft 4,27% Humana 3,53% 

Adidas 3,99% Johnson & Johnson 3,38% 

Lear 3,94% Inditex 3,27% 

  

Regnskabstal 31. december 2016 
Formue 340 mio. DKK 

Udbytte årligt 5.300 DKK  

Omsætningshastighed 0,27  

Sharpe Ratio 0,97 

 

Omkostninger 
Af gennemsnitlig formue 2015 2,05% 

ÅOP 31.12.2015 2,47% 

Emissionstillæg 1,10% 

Indløsningsfradrag 0,55% 

 

Køb og salg 
Independent Global er børsnoteret og kan derfor altid købes og 

sælges gennem alle banker og netbanker. 

 

Kontakt 
Tiedemann Independent A/S— investeringsforvaltningsselskab  

Vimmelskaftet 48, 1161 København K, Tlf. 33 15 60 15 

Besøg vores hjemmeside www.indepdentinvest.dk 

Indre værdi (DKK) 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Årligt afkast 

Stamdata 

Fondskode, Nasdaq OMX DK0060549277 

Bloomberg-ticker IIIGLO:DC 

Afdeling under Independent Invest 

Stykstørrelse 25.000 DKK 

Børsnoteret 12. november 2003 

Udbyttebetalende Ja 

Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 

Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  

 Henrik Tiedemann, grundlægger 

Depotbank—Market maker Danske Bank 

Revision Deloitte 

Tilsyn Finanstilsynet  

  

Investeringsprofil 
Porteføljen 40 aktier globalt 

Investeringsstil Stockpicking 

Regnskabsanalyse Egen 

Benchmark/Gearing Ingen 

Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 

Anbefales til  Privat, pension, fonde/selskaber 

Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 

Gns. årligt afkast siden start 17,37% / i alt 108.541 DKK 
(Simpelt gns., efter omkostninger, inkl. udbytte) 

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må 

altid påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan 

udgøre 30-50% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og 

imødegå risici, investeres der i en globalt bredt sammensat porte-

følje af ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sek-

torer, geografi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra 

senest tilgængelige informationer, og bygger på kilder vi finder 

pålidelige. Der henvises til gældende prospekt, og der tages for-

behold for eventuelle fejl. 

Der investeres uafhængigt af indeks. Det globale indeks er anført til information 
for investor. Justeret for 1:2 split 1. april 2014 og udbytter 
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