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Fondsbestemmelser 

Værdipapirfonden 

Independent Invest 
 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
Fondens navn er ”Værdipapirfonden Independent 
Invest”. 
 
Stk. 2. Fondens investeringsforvaltningsselskab er 
Tiedemann Independent A/S, der har hjemsted i 
Københavns Kommune. 
 
§ 2 Formål 
Fondens formål er fra en videre kreds eller offentlig-
heden, at modtage midler som under iagttagelse af 
et princip om risikospredning anbringes i værdipapi-
rer i overensstemmelse med afsnit IX i lov om inve-
steringsforeninger m.v., og på forlangende af en 
deltager at indløse deltagerens andel af formuen 
med midler, der hidrører fra denne, jf. § 9. 
 
Fondens formål er endvidere i en master-
feederstruktur at modtage midler som masterinstitut 
fra afdelinger i Værdipapirfonden Independent Invest 
II Independent Global Akk og Independent Genera-
tions Akk, der begge er omfattet UCITS bestemmel-
serne. 
 
§ 3 Afdelinger 
Fonden har følgende afdelinger: 
 
Independent Global 
 
Investerer i børsnoterede aktier i det meste af ver-
den. Afdelingen kan ikke investere i aktier eller an-
dele i selskaber, der er hjemmehørende her i landet. 
Investering foregår på et reguleret marked, der er 
medlem af World Federation of Exchanges eller af 
Federation of European Securities Exchanges (FESE) 
eller på Moskva Fondsbørs herunder ADR-er.  
 
Minimumsindskuddet i afdelingen udgør kr. 1 mio. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. 
 
Afdelingen er masterinstitut for og modtager midler 
fra Independent Global Akk, som feederinstitut. 
 
Independent Generations 
 
Investerer i børsnoterede aktier i det meste af ver-
den, hvor betydende langsigtede aktionærer, gerne 
familier, vurderes at kunne påvirke værdiskabelse og 
udvikling. Det kan være store, mellemstore og min-
dre børsnoterede virksomheder. 
Afdelingen kan ikke investere i aktier eller andele i 
selskaber, der er hjemmehørende her i landet. Inve-
stering foregår på et reguleret marked, der er med-
lem af World Federation of Exchanges eller af Fede-
ration of European Securities Exchanges (FESE) eller 
på Moskva Fondsbørs herunder ADR-er.  

 
Minimumsindskuddet i afdelingen udgør kr. 1 mio.  
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.  
 
Afdelingen er masterinstitut for og modtager midler 
fra Independent Generations Akk, som feederinstitut. 
 
 
Independent Bond 
 
Investerer i virksomhedsobligationer globalt med 
fokus på europæiske udstedere. Afdelingen kan se-
kundært investere i kredit- og statsobligationer samt 
i aktier globalt i virksomheder der ikke er hjemhø-
rende her i landet. Afdelingen vil altid være investe-
ret mere end 50 % i obligationer. Investering foregår 
på et reguleret marked, omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF eller på 
et andet marked beliggende i et land, der er medlem 
af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fælles-
skabet har indgået aftale med på det finansielle 
område, og som er reguleret, regelmæssigt arbej-
dende, anerkendt og offentligt. 
 
Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. 
 
I afdelingerne kan investering endvidere ske gennem 
andele i andre foreninger, afdelinger eller investe-
ringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsfor-
eninger m.v. En afdeling må dog højst placere 10 
pct. af sin formue i sådanne andele. Afdelingerne kan 
ikke investere i andele i de nævnte foreninger, afde-
linger eller investeringsinstitutter, såfremt disse er 
hjemmehørende her i landet. 
 
I afdelingerne kan anvendes afledte finansielle in-
strumenter inden for de rammer, der er fastsat i 
aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, lov om 
investeringsforeninger m.v. § 151 eller i bestemmel-
ser, der måtte træde i stedet herfor. 
 
Stk. 2. Afdelingerne Global og Generations kan for 
op til 20 pct. af sin formue foretage investering i 
pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer og 
indskud i kreditinstitutter. 
 
Stk. 3. Fondens aktieafdelinger skal opfylde reglerne 
i aktieavancebeskatningslovens § 21, således at 
betingelserne for beskatning som aktiebaseret, jf. § 
21, stk. 2, er opfyldt. Fondens obligationsafdelinger 
skal opfylde de i aktieavancebeskatningslovens § 22, 
stk. 2 angivne rammer for investeringer i fordringer 
m.v.  
 
Stk. 4. Investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse 
kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at 
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gennemføre de ændringer i fondsbestemmelserne, 
som i denne anledning er nødvendige eller foreskri-
ves af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. 
 
 
Stk. 5. Bestyrelsen i investeringsforvaltningsselska-
bet træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives 
ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret 
marked om optagelse til notering af fondens andele i 
en eller flere af fondens afdelinger. Beslutning om 
afnotering træffes ligeledes af bestyrelsen i investe-
ringsforvaltningsselskabet. Beslutning om notering 
skal angives i fondens/afdelingens prospekt.  
 
§ 4 Depotselskab 
Fondens værdipapirer og likvide midler skal forvaltes 
og opbevares af et af investeringsforvaltningsselska-
bets bestyrelse valgt depotselskab, der skal godken-
des af Finanstilsynet. 
 
Stk. 2. Beslutning om ændring af valg af depotsel-
skab træffes af investeringsforvaltningsselskabets 
bestyrelse, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til 
gavn for investorerne. Fondens aktiver skal i så til-
fælde overdrages direkte fra det nuværende depot-
selskab til det nye depotselskab. 
 
§ 5 Ændring af fondsbestemmelserne, opløs-
ning, overdragelse og overflytning 
Beslutning om ændring af fondsbestemmelserne, 
beslutning om fondens afvikling og overflytning af 
afdelinger til anden dansk UCITS, ophør af master-
feeder-struktur træffes af bestyrelsen i investerings-
forvaltningsselskabet. 
 
Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse 
kan træffe beslutning om at overdrage værdipapir-
fonden til et andet investeringsforvaltningsselskab 
eller administrationsselskab, hvis bestyrelsen finder, 
at det vil være til gavn for værdipapirfonden og inve-
steringsforvaltningsselskabet. Fondens aktiviteter 
skal i så fald overdrages direkte fra det nuværende 
investeringsforvaltningsselskab til fondens nye inve-
steringsforvaltningsselskab eller administrationssel-
skab 
 
Stk. 3. Ændring af fondsbestemmelserne træder i 
kraft når ændringer er godkendt af Finanstilsynet og 
investorerne underrettes umiddelbart herefter. 
 
Stk. 4. Investorerne skal orienteres i umiddelbar 
forlængelse af beslutning om overflytning eller afvik-
ling af en eller flere afdelinger til en anden UCITS, 
samt hvornår overflytning eller afvikling forventes 
gennemført. Orientering til investorerne skal ved 
afvikling ske med angivelse af om fonden afvikles 
ved likvidation eller forenklet afvikling. 
 
Stk. 5. Investorerne orienteres ved offentliggørelse 
på fondens hjemmeside, fondsbørsmeddelelse på 
Nasdaq Copenhagen og i særlige tilfælde på email til 
navnenoterede investorer. 
 
§ 6 Tegningsregler 
Fonden tegnes af investeringsforvaltningsselskabet, 
med følgende tegningsregler: 

1. et medlem af bestyrelsen i forening med et 
medlem af direktionen, 

2. to medlemmer af direktionen i forening, 
3. den samlede bestyrelse 

 
Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse 
træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeret-
ten på værdipapirer tilhørende fonden. 
 
§ 7 Fondens andele 
Fondens andele er registreret i og udstedes gennem 
VP Securities A/S i stykstørrelse på 25.000 kr. eller 
multipla heraf. 
 
Stk. 2. Fondens afdelinger afholder samtlige om-
kostninger ved registrering i VP Securities A/S. 
 
Stk. 3. Andelene skal være noteret på navn i værdi-
papirfondens ejerbog.  
 
Stk. 4. Andelene er frit omsættelige og negotiable. 
 
Stk. 5. Ingen andele eller investorer har særlige 
rettigheder. 
 
§ 8 Emissionspris for andele 
Andele i fonden kan kun tegnes mod samtidig indbe-
taling af emissionsprisen. 
 
Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes efter dobbelt-
prismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om 
beregning af emissions- og indløsningspriser ved 
tegning og indløsning af andele i danske UCITS ved 
at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet 
med den nominelle værdi af de tegnede andele med 
tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af 
finansielle instrumenter og til nødvendige omkost-
ninger ved emissionen. 
 
Stk. 3 Masterinstitutter opkræver ikke tegningsgebyr 
ved et feederinstituts investering i andele i masterin-
stituttet. 
 
 
§ 9 Indløsning af andele 
På en investors forlangende skal fonden indløse 
investors andele i fonden. Indløsningsprisen fastsæt-
tes efter dobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets 
bekendtgørelse om beregning af emissions- og ind-
løsningspriser ved tegning og indløsning af andele i 
danske UCITS, ved at dividere formuens værdi på 
opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af 
de tegnede andele med fradrag af et beløb til dæk-
ning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter 
og nødvendige omkostninger ved indløsningen. 
 
Stk. 2 Masterinstitutter opkræver ikke indløsnings-
gebyr ved et feederinstituts indløsning af andele i 
masterinstituttet. 
 
 
Stk. 3. Investeringsforvaltningsselskabet kan udsæt-
te indløsning hvis indre værdi ikke kan fastsættes på 
grund af markedsforhold eller hensynet til ligebe-
handling af investorerne nødvendiggør det. 
 
Stk. 4. Ved udsættelse efter stk. 3. skal fonden 
straks efter udsættelsen give meddelelse herom til 
Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i an-
dre medlemsstater i Den Europæiske Union og lande 
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som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor 
fonden markedsfører sine andele. 
 
Stk. 5. Finanstilsynet kan kræve, at fonden udsætter 
indløsning af andele. 
 
§ 10 Udlodning  
I udloddende afdelinger foretages en udlodning, der 
opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til 
opgørelse af minimumsindkomsten med fradrag af 
fondens/afdelingens administrationsomkostninger. 
 
Stk. 2. Ordinær udlodning fastsættes af bestyrelsen 
på årsregnskabsmøde jf. § 17 og bestyrelsen kan 
træffe beslutning om at udlodde i en eller flere rater 
eller som aconto udbytte i udloddende afdelinger. 
 
Stk. 3. Provenu ved formuerealisation i øvrigt til-
lægges afdelingens formue. 
 
Stk. 4. Udbytte af andele i udloddende afdelinger 
registreret i VP Securities A/S betales via medlem-
mets konto i det kontoførende institut. 
 
Stk. 5. Retten til udbytte i udloddende afdelinger 
forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 3 år 
efter, at det forfaldt til udbetaling. Udbyttet tilfalder 
herefter afdelingen. 
 
Stk. 6. En afdeling kan udlodde af formuen for at 
sikre en stabil udlodningsprocent. 
 
§ 11 Værdiansættelse 
Værdipapirer, der er optaget til notering på et regu-
leret marked, skal værdiansættes til den officielt 
noterede kurs, jf. bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for danske UCITS. 
 
Stk. 2. Fremmed valuta skal værdiansættes til de 
senest noterede kurser. 
 
Stk. 3. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der 
ikke er omfattet af stk. 1., skal værdiansættes til en 
skønnet markedsværdi. 
 
Stk. 4. Afledte finansielle instrumenter måles til 
dagsværdi. 
 
§ 12 Administrationsomkostninger 
De samlede administrationsomkostninger, herunder 
omkostninger til administration, it, revision, tilsyn, 
markedsføring, formidling og depotselskab, må ikke 
overstige 2 ½ % af den gennemsnitlige formueværdi 
i fondens afdelinger indenfor regnskabsåret. 
 
Stk. 2. Hver af fondens afdelinger afholder sine egne 
omkostninger. Fællesomkostninger ved fondens 
virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelin-
gerne i forhold til deres gennemsnitlige formuevær-
dier i regnskabsåret. 
 
Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele 
regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel 
af fællesomkostningerne. 
 
Stk.4. Feederinstitutter pålægges ikke andel af fæl-
lesomkostningerne fra masterinstitutterne. 
 

§ 13 Lån 
Fondens afdelinger må ikke optage lån. 
 
Stk. 2. Med Finanstilsynets godkendelse kan inve-
steringsforvaltningsselskabet dog optage lån på 
vegne af fondens afdelinger på højst 10 % af formu-
en for at indløse investorernes andele, for at udnytte 
tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af 
indgåede handler. 
 
§ 14 Hæftelse 
Fondens investorer hæfter alene med det for deres 
andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæf-
telse for fondens forpligtelser. 
 
Stk. 2. Fondens afdelinger hæfter kun for egne for-
pligtelser. Hver afdeling hæfter dog for sin andel af 
fællesomkostningerne. Er der forgæves foretaget 
retsforfølgning, eller er det på anden måde godt-
gjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtel-
ser, hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afde-
lingens andel af fællesomkostningerne. 
 
§ 15 Midlernes anbringelse 
Investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse fast-
sætter og er ansvarlig for den overordnede investe-
ringsstrategi. 
 
Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmel-
se med afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Stk. 3. Fonden må ikke udføre eller deltage i speku-
lationsforretninger. 
 
§ 16 Udlån og garantiforpligtelser 
Fondens afdelinger må ikke yde lån eller stille garan-
ti. 
 
Stk. 2. Fondens afdelinger kan dog påtage sig den 
hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, 
der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må 
ikke overstige 5 % af formuen i den pågældende 
afdeling. 
 
§ 17 Årsrapport, revision og anvendelse af 
overskud 
Fondens regnskabsår er kalenderåret. For hvert 
regnskabsår udarbejder investeringsforvaltningssel-
skabet i overensstemmelse med lovgivningens krav 
og eventuelle krav i fondsbestemmelserne en års-
rapport, der i det mindste består af en ledelsespå-
tegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, 
herunder en redegørelse for anvendt regnskabsprak-
sis, en ledelsesberetning, samt for hver afdeling 
balance, resultatopgørelse og noter. Når en årsrap-
port er revideret, indgår revisionspåtegning i denne. 
 
Stk. 2. Der udarbejdes endvidere en årsberetning. 
 
Stk. 3. Der skal hvert år pr. 30. juni udarbejdes en 
halvårsrapport for hver afdeling. 
 
Stk. 4. Årsrapporten revideres af en eller to reviso-
rer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Revi-
sorerne udpeges af bestyrelsen i Investeringsforvalt-
ningsselskabet. 
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Stk. 5. Årets overskud udloddes i udbyttebetalende 
afdelinger efter fondsbestemmelsernes § 10. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen og direktionen i investeringsfor-
valtningsselskabet godkender årsrapport og udbytte-
betaling på årsregnskabsmøde. 
 
Stk. 7. Den reviderede årsrapport og den seneste 
halvårsrapport udleveres på begæring ved henven-
delse til investeringsforvaltningsselskabets kontor. 
 
Stk. 8. Årsrapporten og revisionsprotokollat indsen-
des til Finanstilsynet i henhold til §§ 93 og 94 i Lov 
om investeringsforeninger m.v. og halvårsrapporten 
indsendes til Finanstilsynet i henhold til bestemmel-
serne herom i § 69 i bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for danske UCITS. 
 
Stk. 9. Års- og halvårsrapport offentliggøres via 
fondsbørsen og fondens hjemmeside efter de er 
godkendt af ledelsen i investeringsforvaltningssel-
skabet. Årsrapporten forventes offentliggjort inden 

udgangen af marts måned og halvårsrapporten inden 
udgangen af august måned. 
 
§ 18 Investorårsmøde 
Der afholdes årligt investormøder, både øst og vest 
for Storebælt, hvor afdelingernes investeringer og 
resultater bliver gennemgået, og hvor der vil være 
mulighed for dialog med ledelsen i investeringsfor-
valtningsselskabet. 
 
Stk. 2. Indbydelser, meddelelser og orienteringer 
gives til investorer på fondens/ investeringsforvalt-
ningsselskabets hjemmeside og ved nyhedsmails. 
 
Værdipapirfonden er etableret 6. juli 2016 
 
Bestyrelsen for 
Investeringsforvaltningsselskabet  
Tiedemann Independent A/S 
 
 

 
 
 
København, 18. november 2019 
 
 
 
 
Henrik Tiedemann Børge Nordgaard Hansen 
 
 
 
 
Erik Neuberg Rasmussen Per Christiansen 


