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Prospekt for 

Værdipapirfonden Independent Invest II 
 

 

 
Ansvar for prospekt for Værdipapirfonden Independent 

Invest II afdeling Independent Global Akk, afdeling Inde-

pendent Generations Akk. 

 

Vi erklærer, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og 
at prospektet ikke som følge af udeladelser har forvansket det 

billede, prospektet skal give. 

 

Prospektet indeholder os bekendt enhver væsentlig oplysning, som 

kan have betydning for fondenes potentielle investorer. 

 
København, den 21. februar 2020 

 

Bestyrelsen for Tiedemann Independent A/S 

 

 

 
Henrik Tiedemann, formand Børge Nordgaard Hansen 

 

 

 

Erik Neuberg Rasmussen Per Christiansen 

 

 

 

 
Den uafhængige revisors erklæring om finansielle oplysnin-

ger i prospektet for Værdipapirfonden Independent Invest 
II, afdeling Independent Global Akk og afdeling Indepen-

dent Generations Akk 

 

Til potentielle investorer i Værdipapirfonden Independent 

Invest II, afdeling Independent Global Akk og afdeling 

Independent Generations Akk 
 

Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer kontrolleret, at de 

finansielle oplysninger i afsnit 9, som indgår i det af ledelsen udar-

bejdet prospekt for Værdipapirfonden Independent Invest II, 

afdeling Independent Global Akk og afdeling Independent Genera-

tions Akk, dateret den 21. februar 2020, i al væsentlighed er 
korrekt gengivet fra årsregnskaberne for 2017, 2018 og 2019, 

hvorom der er offentliggjort en revisionserklæring, for Independent 

Invest II, afdeling Independent Global Akk og afdeling Independent 

Generations Akk. 

 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 
 

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for prospektet og for indholdet samt præsen-

tationen af informationerne heri.  

 

Revisors ansvar 
Vores ansvar e, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de finan-

sielle oplysninger i al væsentlighed er korrekt gengivet i prospektet 

fra årsregnskaberne 2017, 2018 og 2019 for Independent Invest II, 

afdeling Independent Global Akk og afdeling Independent Genera-

tions Akk. 

 
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, 

Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af 

historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for 

vores konklusion.  
 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt 

international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender 

således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumen-

terede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske 

krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i 
FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd 

(Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende 

principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornø-

den omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

 

Vi har kontrolleret, at de finansielle oplysninger i afsnit 9 er korrekt 
gengivet for årsregnskaberne fra 2017, 2018 og 2019 for Investe-

ringsforeningen Independent II, afdeling Independent Global Akk 

og afdeling Independent Generations Akk. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at de finansielle oplysninger i afsnit 9 i al 
væsentlighed er korrekt gengivet fra årsregnskaberne for 2017, 

2018 og 2019 for Independent Invest II, afdeling Independent 

Global Akk og afdeling Independent Generations Akk. 

 

København, den 21. februar 2020 

 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

 

Anders Oldau Gjelstrup 
statsautoriseret revisor 

MNE-nr. 10777 
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Tegningsbetingelser for afdelinger i Værdipapirfonden Inde-

pendent Invest II udbydes på følgende betingelser. 

 
1. Værdipapirfondenes navn, adresse 

Værdipapirfonden Independent Invest II  

Vimmelskaftet 48 

1161 København K 

Tlf.: 33 15 60 15 

kontakt@tiedem.dk www.independentinvest.dk 
 

Fonden er etableret 9. november 2016 som en såkaldt feederfond 

med afdelingerne Independent Global Akk og Independent Genera-

tions Akk, der er akkumulerende afdelinger.  

 

Fonden er en søsterfond til Værdipapirfonden Independent Invest 
for at give investorer mulighed for at investere i samme investe-

ringsportefølje med den forskel, at investeringen sker akkumule-

rende, således at udbytter reinvesteres og formuen bevares. Vilkår 

for at investere akkumulerende er beskrevet efterfølgende. Og 

vilkår for at investere udbyttebetalende fremgår af informationer i 

Værdipapirfonden Independent Invests prospekt. 
 

Afdelingerne optræder som feederinstitutter og investerer mindst 

85% af deres formuer i de respektive masterafdelinger Indepen-

dent Global og Independent Generations i Værdipapirfonden Inde-

pendent Invest, i overensstemmelse med LIF afsnit IX § 141 og 

prospektet indeholder de oplysninger, der fremgår af prospektbe-
kendtgørelsen for UCITS § 7. 

 

Afdelingerne søges at være så tæt som fuldt investerede, således 

at de og masterinstitutterne opnår så ens resultater og risikoprofil, 

som muligt. For detaljerede oplysninger om masterinstitutterne 
henvises til prospekt for Værdipapirfonden Independent Invest, der 

kan ses og downloades på www.independentinvest.dk  

 

Fonden er registreret hos Finanstilsynet under FT nr. 11.190 og har 

SE-nr. 12 88 87 16. 

 
2. Formål  

Fondens formål er fra en videre kreds eller offentligheden, at 

modtage midler og som ud fra et princip om risikospredning an-

bringes for at opnå spredning ved investering i værdipapirer i 

overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsfor-

eninger m.v.  
 

Værdipapirfondens afdelinger er UCITS og investerer i valgte UCITS 

afdelinger under Værdipapirfonden Independent Invest. Derigen-

nem opnår afdelingerne også en passende sikkerhed gennem 

risikospredning for at bevare værdien og opnå et tilfredsstillende 

afkast på længere sigt. 
 

3. Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

2300 København S 

CVR-nr. 33 96 35 56 
 

Anders Oldau Gjelstrup 

Statsautoriseret revisor 

 

4. Investeringsforvaltningsselskab 

Tiedemann Independent A/S 
Vimmelskaftet 48 

1161 København K 

Danmark 

Tlf. Nr. 33 15 60 15 

CVR-nr. 13 00 41 02 

 
Investeringsforvaltningsselskabets  

 

Bestyrelse 

Bestyrelsesformand Henrik Tiedemann, formand 

Geelskovparken 52, 2830 Virum 

Direktør Børge Nordgaard Hansen, Borge Holding ApS 
Lindegårdsvej 31, 3520 Farum 

Direktør Erik Neuberg Rasmussen, EGR International ApS 

Sandnæsvej 5, 7100 Vejle 

Per Christiansen, Vice President Momondo 

Dianavej 31, 2610 Rødovre 

 
Direktion 

Christian Tiedemann 

Klager over forhold i fonden kan rettes til: 

Compliance Officer hos Tiedemann Independent A/S 

 
5. Depotselskab 

Danske Bank A/S 

Holmens Kanal 2-12 

1092 København K  

CVR-nr. 61 12 62 28 

 
Bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet har indgået aftale 

med Danske Bank A/S om, at banken som depotselskab opbevarer 

værdipapirer og likvide midler for værdipapirfonden i overens-

stemmelse med lov om finansiel virksomhed og lov om investe-

ringsforeninger m.v. og påtager sig de heri fastlagte kontrolopga-

ver, forpligtelser og ansvar. Aftalen vurderes ikke at give anledning 
til interessekonflikter. 

 

Danske Bank A/S har som depotselskab indgået aftale med uden-

landske finansielle institutter om delegation af dele af opbevarings-

opgaven vedrørende opbevaring af nogle af værdipapirfondens 

udenlandske finansielle instrumenter. Det gælder følgende uden-
landske finansielle lande og institutter relevante for værdipapirfon-

den: 

 

Land  Institut 

Australia  HSBC 

Austria  Unicredit 

Belgium  BNP Paribas 
Canada  CIBC Mellon 

Chile  Citibank 

France  BNP Paribas 

Germany  Deutsche Bank 

Hong Kong  HSBC 
Ireland  BNP Paribas 

Italy  BNP Paribas 

Japan  HSBC 

Malaysia  HSBC 

Mexico  Citibank 

Netherlands  ABN AMRO 
Poland  Unicredit 

Spain  BNP Paribas 

Switzerland  Credit Suisse 

Turkey  Citibank 

United Kingdom  HSBC 

United States  Citibank 
 

Videredelegation vurderes ikke at give anledning til interessekon-

flikter. Efter anmodning vil ajourførte oplysninger omkring videre-

delegering og interessekonflikter blive stillet til rådighed. 

 

For opbevaring af finansielle udenlandske instrumenter betales et 
vederlag af kursværdien på 0 % - 0,075 % p.a. afhængig af geo-

grafisk marked. For bankens kontrolopgaver betales et årligt veder-

lag på min. 10.000 kr. + moms pr. afdeling. 

 

Aftalen kan gensidigt opsiges med seks måneders varsel til udgan-

gen af et kvartal. 
 

Prisstiller 

Der er endvidere indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at 

banken løbende – med forbehold for særlige situationer – stiller 

priser i afdelingernes andele med det formål at fremme likviditeten 

ved handel med disse. Prisstillelse sker med såvel købs- som 
salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsnings-

priser. Vederlaget herfor udgør op til kr. 30.000 pr. afdeling. Afta-

len kan gensidigt opsiges med seks måneders varsel til udgangen 

af et kvartal.  

 

6. Investeringsrådgivning af masterinstitutterne 
Porteføljestyring i afdelingerne er værdibaseret og foretages af 

investeringsforvaltningsselskabet Tiedemann Independent A/S og 

sker på grundlag af egen regnskabsanalyse samt analyse og vurde-

ring baseret på indhentede markedsinformationer. Tiedemann 

Independent A/S’s hovedvirksomhed er investeringsrådgivning, 

formuepleje, administration af danske UCITS og alternative inve-
steringsfonde, Tiedemann Independent A/S er et uafhængigt 

familieejet investeringsforvaltningsselskab. 

 

Investeringsforvaltningsselskabet administrerer både Værdipapir-

fondene Independent Invest og Independent Invest II, således at 

investorerne i både masterinstitut og feederinstitut behandles lige.  
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Investeringsforvaltningsselskabet følger de retningslinjer, som 

bestyrelsen fastlægger, og ændring af valg af investeringsforvalt-

ningsselskab sker iflg. fondsbestemmelserne § 5 stk. 2. 
 

Gennemførelse af investeringsforslag sker til de bedst opnåelige 

markedsvilkår og kurtagesatser. 

 

Vederlag for bl.a. administration, rådgivning, honorarer og gebyrer 

fremgår af punkt 26. 
 

7. Finanskalender 

16. august 2019 offentliggørelse af delårsrapport  

Års- og delårsrapport kan ses på www.independentinvest.dk 

 

8. Tilsynsmyndighed 
Finanstilsynet 

Århusgade 110 

2100 København Ø 

Tlf. 33 55 82 82 

www.ftnet.dk 

 
Værdipapirfonden er omfattet af The Council Directive 2009/65/EF 

of 13th July 2009 on the coordination of laws, regulations and 

administrative provisions relating to undertakings for collective 

investment in transferable securities (UCITS-directive). 

 

Akkumulerende afdelinger 
 

Fondens afdelinger er såkaldte feederinstitutter efter lov om inve-

steringsforeninger m.v. § 4. Afdelingerne har tilladelse fra Finans-

tilsynet til at investere mindst 85 % af deres formuer i anden dansk 

UCITS (masterinstitutter). Eventuelle resterende midler skal place-
res i likvide midler. Afdelingerne er udstedt i danske kroner. Der 

udstedes ikke fysiske beviser, men beviserne udstedes og registre-

res i VP Securities A/S. 

 

9. Investeringsforhold og risici 

 
Afdelingerne er akkumulerende bevisudstedende og er såkaldte 

feederinstitutter, der investerer i valgte afdelinger i Værdipapirfon-

den Independent Invest som er masterinstitutter. Endvidere er de 

skattemæssigt investeringsselskaber efter Aktieavancebeskatnings-

lovens § 19. Afdelingerne har og er begrænset til de risici, som er 

beskrevet om masterinstitutterne. 
 

Afdelingerne geninvesterer modtagne udbytter og følger helt inve-

steringerne i deres respektive masterinstitutter. Der kan kun inve-

steres i afdelinger, såfremt de iflg. deres fondsbestemmelser ikke 

investerer i aktier eller andele i selskaber, der er hjemmehørende 

her i landet. 
 

Det, at fondene er akkumulerende giver investorerne mulighed for 

at spare tid til investeringsstyring og udgifter til at reinvestere 

udbytter. 

 

Independent Global Akk 
Afdelingen er optaget på Nasdaq Copenhagen med første handels-

dag 17. februar 2017.  

 

Afdelingen investerer gennem Independent Global i børsnoterede 

aktier globalt og formålet er at give investorerne et indhold svaren-

de til masterinstituttets investeringsstrategi og dermed samme 
afkast og risiko, som er beskrevet for afdelingen under Værdipapir-

fonden Independent Invest.  

 

Investeringsstrategien er værdibaseret og aktivt forvaltet, og 

porteføljen investeres globalt i aktier primært i virksomheder i de 

etablerede økonomier i verden, uafhængigt af indeks. Det betyder, 
at investeringsstrategien helt følger den strategi, som er fastlagt og 

beskrevet under Independent Global. 

 

Historiske data, formue, indre værdi, samt nøgletal og omkostninger i 

gennemsnit for Independent Global Akk. 

 
 2019 2018 2017 

 31.12 31.12 31.12 

Indre værdi 42.398 33.311 34.728 

Formue tkr. 284.070 136.848 134.430 

Afkast % 27,28 -4,08 5,40 

Omk. gns. % 0,0 0,0 0,0 
ÅOP % 2,17 2,23 2,26 

 

Det bemærkes, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. 

 

Independent Generations Akk 
Afdelingen er optaget på Nasdaq Copenhagen med første handels-

dag 17. februar 2017. 

 

Afdelingen investerer gennem Independent Generations i børsnote-

rede aktier globalt og formålet er at give investorerne et indhold 

svarende til masterinstituttets investeringsstrategi og dermed 
samme afkast og risiko, som er beskrevet for afdelingen under 

Værdipapirfonden Independent Invest.  

 

Investeringsstrategien er værdibaseret, aktivt forvaltet og porteføl-

jen investeres i børsnoterede familievirksomheder og virksomhe-

der, der bygger på familiemæssige værdier aktier i det meste af 
verden og uafhængigt af indeks og uden hensyn til størrelse af 

virksomhederne. Det betyder, at investeringsstrategien helt følger 

den strategi, som er fastlagt og beskrevet under Independent 

Generations. 

 

Historiske data, formue, indre værdi, samt nøgletal og omkostninger i 
gennemsnit for Independent Generations Akk. 

 

 2019 2018 2017 

 31.12 31.12 31.12 

Indre værdi 36.808 31.282 34.274 

Formue tkr. 84.254 36.163 46.442 
Afkast % 17,66 -8,73 6,64 

Omk. gns. % 0,0 0,0 0,0 

ÅOP % 2,13 2,23 2,22 

Det bemærkes, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. 

 
Investeringsunivers risikoklasse for begge afdelinger 

Der kan kun investeres i respektive Independent Global og Inde-

pendent Generations. Det betyder også, at afdelingerne helt følger 

de vilkår, investeringsstrategier og risicis, der er beskrevet for 

disse afdelinger i prospektet, hvor investeringerne udvælges uaf-

hængigt af indeks og benchmark.  
 

Investeringshorisonten er for den langsigtede investor mindst 3 – 5 

år. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af den historiske udvikling 

under afsnit 9 og 10-11, der anses gældendende for de to nye 

afdelinger. 

 
Risikoklasse 

1 2 3 4 5 6 7 

Lav risiko/lavere afkast Højere risiko/Højere afkast 

 

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmu-

ligheder af investeringen. Afdelingerne er placeret i kategori 5. Kategori 1 

er ikke en risikofri investering. Placeringen på indikatoren er en matema-

tisk beregning, bestemt af udsvingene i afdelingernes forventede indre 
værdi målt over de seneste fem år efter tilsvarende data, som de nystifte-

de afdelingernes investeringsstrategi følger. Store udsving er lig med høj 

risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer 

lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. 

 

De historiske data anvendt ved beregning af risikoindikatoren giver ikke 
nødvendigvis et billede af den fremtidige profil, og risikoindikatoren kan 

ændres over tid. 

 

Skat 

Akkumulerende afdelinger er skattemæssigt investeringsselskaber 

efter Aktieavancebeskatningslovens § 19. Derfor er det muligt at 
investere for midler opsparet i virksomhedsskatteordningen (VSO) 

uden at det betragtes som hævning. 

 

Independent Global Akk 

Prisen på en andel nom. 25.000 kr. af Independent Global Akk 

baseres på indre værdi af en andel i Independent Global beregnet 
med et emmissionstillæg.  

 

Independent Generations 

Prisen på en andel nom. 25.000 kr. af Independent Generations 

Akk baseres på indre værdi af en andel i Independent Generations 

beregnet med et emmissionstillæg. 
 

I nærværende prospekt er detaljeret beskrevet vilkår og investe-

ringsstrategier, afkast og risikofaktorer for såvel masterinstitutter-

ne, som for de akkumulerende feederinstitutter.  
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De akkumulerende afdelinger følger de vilkår, der er beskrevet for 

løbende emission og indløsning efterfølgende. 

 
Information om fondens masterinstitutter i Værdipapirfon-

den Independent Invest er anført i punkt 10 -11 

 

10. Investeringsforhold og risici for den enkelte afdeling 

 

Afdelingerne er udloddende og bevisudstedende. Aktieafdelinger-
ne opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2 nævnte 

begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingerne er 

udstedt i danske kroner. Der udstedes ikke fysiske beviser, men 

beviserne udstedes og registreres i VP Securities A/S. 

 

Independent Global 
Afdelingen blev børsnoteret på Nasdaq Copenhagen den 12. no-

vember 2003. Afdelingen er overflyttet fra Investeringsforeningen 

Independent Invest med virkning fra 1. juli 2016 jf. afsnit 1. 

 

Investeringsunivers 

Afdelingen investerer i børsnoterede aktier globalt. 
 

Independent Global er værdibaseret og aktivt forvaltet, benytter sig 

ikke af bench mark, og investerer globalt i aktier primært i virk-

somheder i de etablerede økonomier i verden, uafhængigt af in-

deks. Afdelingen kan ikke investere i aktier eller andele 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.  

 

Investering kan endvidere ske gennem andele i andre UCITS, jf. § 
154 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må dog højst 

placere 20 pct. af sin formue i sådanne andele. Afdelingen investe-

rer ikke i andele i de nævnte UCITS, såfremt disse er hjemmehø-

rende her i landet. 
 

Investeringerne spredes geografisk, på størrelse og sektorer med 

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

tjening og vækst, hvor driften viser positive pengestrømme, og 
hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte. 

 

Kontante midler kan ligge som indskud i såvel kroner som anden 

valuta og anbringes i andre aktiver i accessorisk omfang. Som led i 

den almindelige formuepleje kan gøres brug af værdipapirudlån. 

 
Afdelingen er aktiebaseret og udloddende iflg. skattelovgivningen, 

og skal således gennemsnitligt være investeret mere end 50% i 

aktier. 

 

Historiske data, formue, indre værdi, samt nøgletal og omkostninger i 

gennemsnit for Independent Global. 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 

Indre værdi 68.102 59.525 64.064 64.388 67.887 

Formue tkr. 344.255 300.064 329.868 339.963 376.976 

Afkast % 27,29 -4,08 8,03 0,51 13,71 
Udbytte kr. 2.550 6.825 1.925 5.300 3.650 

Udbytte % 10,20 27,30 7,70 21.20 14,60 

Omk. gns. % 1,96 2,02 2,02 2,05 1,93 

ÅOP % 2,23 2,30 2,38 2,47 2,29 

Det bemærkes, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. 

 
Risikoprofil 

Ud over de generelle risikofaktorer som beskrevet under punkt 11, 

vurderes afdelingen ikke at have individuelle risikoforhold. 

 

Risikoklasse 

1 2 3 4 5 6 7 

Lav risiko/lavere afkast   

Højere risiko/Højere afkast 
 

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine 

afkastmuligheder af investeringen. Afdelingen er placeret i kategori 

5. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Placeringen på indika-

toren er en matematisk beregning, bestemt af udsvingene i afde-

lingens indre værdi i de seneste fem år og/eller repræsentative 
data. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på 

indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til 

venstre på risikoskalaen. 

De historiske data anvendt ved beregning af risikoindikatoren giver 

ikke nødvendigvis et billede af den fremtidige profil, og risikoindika-

toren kan ændres over tid. 
 

Independent Generations 

Afdelingen har med virkning fra 1. februar 2016 gennemført en 

omlægning af investeringerne til ny investeringsstrategi for Inde-

pendent Generations, og er oprindeligt børsnoteret på Nasdaq 

Copenhagen den 12. december 2005. Afdelingen er overflyttet fra 
Investeringsforeningen Independent Invest med virkning fra 1. juli 

2016 jf. afsnit 1. 

 

Investeringsunivers 

Afdelingen investerer i børsnoterede aktier i globalt. 

 
Independent Generations er værdibaseret, aktivt forvaltet, benytter 

sig ikke af bench mark, og investerer i børsnoterede aktier i det 

meste af verden, uafhængigt af indeks. Strategien søges gennem-

ført ved at søge virksomheder, hvor betydende langsigtede aktio-

nærer, eksempelvis enkeltpersoner, familier og private fonde i flere 

generationer, vurderes at kunne påvirke værdiskabelse og udvik-
ling, uden hensyn til størrelse af virksomhederne, der kan være 

store, mellemstore og mindre børsnoterede familievirksomheder og 

virksomheder, der bygger på familiemæssige værdier. 
 

Afdelingen kan ikke investere i aktier eller andele 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 Mo-

skva Fondsbørs herunder ADR-er.  
 

Investering kan endvidere ske gennem andele i andre UCITS, jf. § 

154 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen må dog højst 

placere 20 pct. af sin formue i sådanne andele. Afdelingen investe-

rer ikke i andele i de nævnte UCITS, såfremt disse er hjemmehø-

rende her i landet. 
 

Investeringerne spredes geografisk, på størrelse og sektorer med 

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

tjening og vækst, hvor driften viser positive pengestrømme, og 
hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte. 

Kontante midler kan ligge som indskud i såvel kroner som anden 

valuta og anbringes i andre aktiver i accessorisk omfang. Som led i 

den almindelige formuepleje kan gøres brug af værdipapirudlån. 
Afdelingen er aktiebaseret og udloddende iflg. skattelovgivningen, 

og skal således gennemsnitligt være investeret mere end 50% i 

aktier. 

 

Historiske data, formue, indre værdi, samt nøgletal og omkostnin-

ger i gennemsnit for Independent Generations 
 

 2019 2018 2017 2016 12015 

 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 

Indre værdi 32.399 27.532 31.226 31.127 34.788 

Formue tkr. 109.737 86.148 104.358 92.882 102.868 

Afkast % 17,68 -8,75 10,21 -6,11 -0,90 
Udbytte kr. 0 0 1.025 2.975 1.475 

Udbytte % 0 0 4,10 11.90 5,90 

Omk gns.% 1,92 2,02 1,98 2,07 1,99 

ÅOP % 2,18 2,24 2,35 2,50 2,44 
1 Årsdata for afdelingen før ændring af investeringsstrategi 

1.2.2016. 
Det bemærkes, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast.  

 

Risikoprofil 

Ud over de generelle risikofaktorer som beskrevet under punkt 11, 

har afdelingen følgende individuelle risikoforhold, at i  

mellemstore og mindre virksomheder kan markedsværdiopgørelsen 
i perioder blive påvirket af manglende eller lille handelsaktivitet. 

 

Risikoklasse 

1 2 3 4 5 6 7 

Lav risiko/lavere afkast   

Højere risiko/Højere afkast 

 

Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmu-
ligheder af investeringen. Afdelingen er placeret i kategori 5. Kategori 1 er 

ikke en risikofri investering. Placeringen på indikatoren er en matematisk 

beregning, bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste 

fem år og/eller repræsentative data. Store udsving er lig med høj risiko og 
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en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko 

og en placering til venstre på risikoskalaen. 

 
De historiske data anvendt ved beregning af risikoindikatoren giver ikke 

nødvendigvis et billede af den fremtidige profil, og risikoindikatoren kan 

ændres over tid. 

 

11. Generelle risikofaktorer 

Investorer skal være opmærksomme på, at investering i værdipa-
pirfondens afdelinger ikke svarer til en kontantplacering, og at 

værdien ikke er garanteret. Andele i afdelingerne kan derfor på et 

vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd 

end på investeringstidspunktet. 

 

I øvrigt henledes investorernes opmærksomhed på bl.a. nedenstå-
ende risikofaktorer, der er væsentlige, men ikke udtømmende, idet 

også andre faktorer – der kan vise sig at være forskellige for de 

enkelte afdelinger - kan øve indflydelse på fastsættelsen af aktier-

nes værdi. 

 

På anmodning fra investor, kan supplerende oplysninger udleveres 
om kvantitative grænser for risikostyring, metoder for at sikre 

overholdelse af disse samt seneste udvikling i de vigtigste risici og 

afkast på de enkelte instrumenter i afdelingerne. 

 

Begrænsning af risiko 

Som tidligere beskrevet søges risikoen begrænset for negative 
afkast ved at investere med en global spredning i mange værdipa-

pirer, solide virksomheder og i forskellige sektorer. 

 

Selskabsmæssige forhold 

Masterinstitutterne investerer sædvanligvis 1-3 % af formuen, 
maksimalt op til 5 % i en enkelt udsteder eller virksomhed, på 

købstidspunktet. På denne måde søges større udsving i værdien af 

afdelingen imødegået som følge af kraftige udsving i enkelte vær-

dipapirer. 

 

Udsving i renter 
Værdipapirer påvirkes af udsving i renter, hvis størrelse igen påvir-

kes af den økonomiske udvikling og størrelsen af såvel inflation 

som deflation, der kan påvirke investeringernes værdi. 

 

Valuta eksponering 

Investeringer uden for Danmark kan yderligere give en eksponering 
til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til 

danske kroner. 

 

Politiske og økonomiske risici 

Værdipapirer kan have større eller mindre udsving og kan falde 

væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske, regule-
ringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske og 

politiske forhold. 

 

Modpartsrisiko og finansielle aftaler 

Der kan opstå risiko ved at optjente gevinster ikke bliver udbetalt 

som følge af f.eks. en samarbejdspartners konkurs. Endvidere, kan 
indgåelse af finansielle aftaler sænke afdelingens risiko ved at sikre 

sig mod valutaudsving de kan også øge risikoen ved ændringer i 

renteudviklingen. 

 

Risikofaktorer for aktieafdelinger 

Der er stor forskel på den økonomiske politik, som de forskellige 
lande fører, og landenes økonomier kan vise sig meget følsomme 

over for politiske dispositioner. Aktiekurserne kan derfor reagere 

negativt såvel som positivt på politiske udtalelser eller handlinger 

fra regeringerne eller på udsigt til regeringsskifte. 

 

Prisen på en enkelt aktie eller en andel kan også svinge mere end 
det samlede marked og kan derved give et afkast, som afviger fra 

markedet. For aktier vurderes der at kunne være udsving i et 

enkelt år på typisk 5-20%. Historisk har vi i nyere tid én gang set 

et udsving på over 40 % i et år i en global aktieportefølje. 

 

12. Investorprofil 
Den typiske investor i Independent Invests afdelinger forventes, at 

være fortrolig med investering i aktier, obligationer eller gennem 

investeringsforeninger. Investoren skal derfor være bevidst om, at 

investering i værdipapirer indebærer en vis risiko for kursudsving 

og tab, således at kun en del af dennes midler anbringes i afdelin-

gerne. Investoren anser, at obligationer og aktier i selskaber note-
ret på mange markeder er en interessant langsigtet investerings-

mulighed. 

Investorerne kan være private, virksomheder, foreninger og fonde 

herunder til pensionsformål. De akkumulerende afdelinger henven-

der sig særligt til virksomheder, virksomhedsskatteordninger og 
pensionsformål endvidere til private, der kan have glæde af be-

skatningsklassifikationen som kapitalindkomst. 

Der er således mulighed for hver investor at tilpasse sin fordeling 

mellem afdelingerne i forhold til sin investorprofil.  

 

Investeringsforvaltningsselskab 
 

13. Administration 

Investeringsforvaltningsselskabet Tiedemann Independent A/S er 

ansvarlig for den daglige porteføljestyring, administration og mar-

kedsføring på fondens vegne og efter bestyrelsens anvisninger. 

Markedsføringen omfatter kontakt til eksisterende og potentielle 
investorer, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, markedsrap-

porter, nyhedsbreve, hjemmeside, annoncering/pressekontakt, 

distribution af fondsdata samt investormøder og arrangementer. 

 

Investeringsforvaltningsselskabet administrerer også Kapitalfor-

eningen Independent Invest og Værdipapirfonden Independent 
Invest. 

 

Tiedemann Independent A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. 

Selskabet har ansat personer med mangeårig erfaring indenfor 

analyse og investering.  

 
Tiedemann Independent består af et team af investerings- profes-

sionelle indenfor for formueforvaltning, regnskabsanalyse, investe-

ringsrådgivning og finansiel overvågning og kontrol. Teamet er 

sammensat med komplementære færdigheder, der giver værdi for 

vores investorer og styrker vores processer. 
 

14. Aflønning 

Bestyrelse, direktion og ansatte i investeringsselskabet modtager 

fast honorar respektive løn. 

 

Medarbejdere med incitamentsordninger kan modtage variabel løn, 
såfremt medarbejderens aktiviteter ikke har væsentlig indflydelse 

på virksomhedens risikoprofil.  

 

Selskabets aflønningspolitik afspejler målsætningen om at teamet 

optræder ordentligt i alle sammenhænge, og skaber en vedvarende 

og langsigtet værdi for investorerne og for selskabet. Den sikrer 
herudover,  

 

-at der er interessefællesskab med investorerne  

-at selskabet kan tiltrække, udvikle og fastholde performende 

motiverede professionelle i et konkurrencepræget marked 

-at teamet tilskyndes til sammen at skabe holdbare resultater med 
øje både for afkast og risiko samt styring heraf. 

 

Vederlaget skal afspejle aktivitetsforholdende i selskabet og den 

generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet balanceret med den 

enkeltes kompetencer, indsats og resultat. 

 
Generalforsamlingen beslutter honorar for bestyrelsen. Direktionen 

administrerer de af bestyrelsen fastsatte lønrammer for direktion 

og ansatte. 

 

15. Registreringer, ISIN koder og symboler 

 
Independent Global Akk - IIVGLOAKK 

ISIN: DK0060781920 

SE-nr.: 12 88 87 24, FT nr.: 11.190-001 

 

Independent Generations Akk - IIVGENAKK 

ISIN: DK0060782068 
SE-nr.: 12 88 87 59, FT nr.: 11.190-002 

 

Masterfonde  

Endvidere registreringer for respektive masterfonde:  

Independent Global - IIVGLO 

ISIN: DK0060549277,  
SE-nr.: 12 87 70 64, FT-nr.: 11187-001  

Independent Generations – IIVGEN 

ISIN: DK0060549350,  

SE-nr.: 12 88 87 59, FT nr.: 11187-002  
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16. Skatte- og afgiftsregler 

Afdelingerne er akkumulerende efter aktieavancebeskatningslovens 

§19, stk. 1 og 2 som investeringsselskaber fritaget for skattebeta-
ling.  

 

Udenlandsk udbytte beskattes dog typisk med 15% i kildelandet. 

Beskatningen afhænger af dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

mellem kildelandet og Danmark og søges refunderet i den ud-

strækning det er muligt og administrativt forsvarligt. 
Efter kildeskattelovens § 65 stk. 8 indeholdes der ikke udbytteskat 

fra investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af 

ligningslovens § 16C, hvis det fremgår af fondsbestemmelserne, at 

disse ikke kan investere i aktier hjemhørende her i landet. 

 

17. Beskatning hos investor 
Afdelingerne er investeringsselskaber efter Aktieavancebeskat-

ningslovens § 19 stk. 1 og 2. Derfor er det muligt, at investere for 

midler opsparet i virksomhedsskatteordningen (VSO) uden at det 

betragtes som hævning. 

 

Det bemærkes, at når der investeres for frie midler, sker beskat-
ning efter lagerprincippet og gevinst/tab klassificeres fra og med 1. 

januar 2020 som aktieindkomst. 

 

Investorer i selskabsregi beskattes efter selskabsskatteloven. 

 

Investorer i pensionsordninger beskattes efter pensionsafkastbe-
skatningsloven. 

 

Tegning og emissionspris m.v. 

 

18. Andelenes registrering, størrelse og kursangivelse 
Fondenes afdelinger er registreret i VP Securities A/S og udstedes i 

andele i multipla af nom. kr. 25.000.  

Danske Bank A/S Securities Services, er udstedende institut (ud-

stedelsesansvarlig) i forhold til VP Securities A/S. 

Tegningskursen og indløsningskursen afrundes efter fondsbørsens 

Tick Size tabel. 
 

19. Emissionspris i løbende emission 

Emission foretages løbende uden højeste beløb. 

Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i 

henhold til § 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og 

indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske 
UCITS m.v. jf. § 73 i lov om investeringsforeninger m.v. respektive 

i henhold til fondsbestemmelsernes § 8 stk. 2 ved at dividere 

formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi 

af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter 

ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissio-

nen. 
 

Den indre værdi opgøres flere gange dagligt på grundlag af den 

enkelte afdelings formue og cirkulerende andele. 

 

Maksimalt emissionstillæg ved tegning 

Afdeling 

Kurtage- 

og han-

delsomk. 

ved køb af 

værdipa-
pirer, ca. 

Øvrige 
markeds-

afledte 

udgifter 

ved køb af 

instru-

menter, 
ca. 

Salgs/tegni

ngs-

provision, 
ca. 

I alt, 

maksi-
malt, ca. 

Global og  

Global Akk 0,10% 0,80% 0,00% 0,90% 

Generations 

og Genera-

tions Akk 0,10% 0,80% 0,00% 0,90% 

     

De angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder 

med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i 

”kurtage- og handelsomk”. Såfremt en sådan situation opstår, vil 
fonden i den pågældende periode oplyse om de konkrete emissi-

onstillæg på fondes hjemmeside. Ændringer offentliggøres endvide-

re i en selskabsmeddelelse via Nasdaq Copenhagen. Det gælder 

også efterfølgende når markedsforholdene er normaliserede. 

 

Investors kurtageafgifter er individuelle i forhold til, hvilke vilkår 
den enkelte investor kan opnå hos eget pengeinstitut/børsmægler. 

 

Ovennævnte vilkår er tilsvarende gældende ved en evt. flytning af 

en investors investering fra en afdeling til en anden. 

 
20. Tegningssteder 

Tiedemann Independent A/S  Danske Bank A/S 

Vimmelskaftet 48   Holmens Kanal 2-12 

1161 København K 1092 København K 

Tlf.: 33 15 60 15  Tlf. 33 44 00 00 

Køb af andele kan efter aftale med depotselskabet Danske Bank 
A/S foregå gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglersel-

skaber. 

 

21. Betaling og opbevaring 

Andele købt i løbende emission afregnes kutymemæssigt på anden 

bankdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på 
VP-kontoen. 

 

Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet 

eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele 

betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. 

 
22. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser m.v. 

Independent Invest oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser 

samt indre værdi via Nasdaq Copenhagens hjemmeside 

www.nasdaqomxnordic.com. 

 

Andelene, der er frit omsættelige og noteres på navn, kan altid 
indløses hos fonden til indre værdi fratrukket indløsningsomkost-

ninger. 

 

Omsætning, indløsning 

 
23. Børsnotering 

Andelene i afdelingerne er optaget til notering på Nasdaq Copenha-

gen med første handelsdag 17. februar 2017. 

 

24. Omsættelighed og indløsning 

Andelene er frit omsættelige. Ingen investor er pligtigt til at lade 
sine andele indløse helt eller delvist. Indløsningsprisen fastsættes 

ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til § 4 i bekendt-

gørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved teg-

ning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. jf. § 74 i lov om 

investeringsforeninger m.v.  

 
Fondene er pligtige til at indløse andele, hvis en investor ønsker 

det. Fondene kan dog, jf. fondsbestemmelserne § 9, stk. 2 og 3, i 

særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at 

den enkelte fond har realiseret de til indløsningen af andelene 

nødvendige aktiver. Indløsningsprisen beregnes ved at dividere 

formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle 
værdi af tegnede andele, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen 

for udgifter ved et evt. salg af værdipapirer, samt nødvendige 

omkostninger ved indløsningen iflg. fondsbestemmelserne § 9.  

 

Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem prisstiller 

eller depotselskabet mod betaling af sædvanlige handelsomkost-
ninger. Ovennævnte vilkår er tilsvarende gældende ved en evt. 

flytning af en investors investering fra en afdeling til en anden. 

 

Maksimale omkostninger ved indløsning. 

Afdeling 

Kurtage- og 
handelsomk. 

ved salg af 

værdipapirer ca. 

Øvrige mar-

kedsafledte 
udgifter ved 

salg af instru-

menter, ca. 

 

I alt, maksi-

malt, ca. 

Global og  

Global Akk 
0,10% 0,45% 0,55% 

Generations 
og  

Generations 

Akk 

0,10% 0,45% 0,55% 

 

De angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perio-

der med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i 
”kurtage- og handelsomkostninger.” Såfremt en sådan situation 

opstår, vil fonden i den pågældende periode oplyse om de konkrete 

indløsningsfradrag på fondens hjemmeside. Ændringer offentliggø-

res endvidere i en selskabsmeddelelse via Nasdaq Copenhagen. Det 

gælder også efterfølgende, når markedsforholdene er normalisere-

de. 
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25. Notering på navn 

Andele skal noteres på navn i værdipapirfondens ejerbog. Ejerbo-

gen føres af VP Investor Services A/S. 
Navnenotering og investors oplysning af email adresse giver mulig-

hed for at modtage email information om udvikling i fondens afde-

linger. 

 

Værdipapirfondens omkostninger og gebyrer 

 
26. Omkostninger 

Afdelingernes direkte omkostninger bliver afholdt af investerings-

forvaltningsselskabet, således, at fondens afdelinger ikke vil have 

direkte gebyrer og omkostninger. 

 

Afdelingerne vil have indirekte omkostninger gennem investering i 
det enkelte masterinstitut. For investor betyder det, at omkostnin-

gerne, forholdsmæssigt, søges at være identisk med masterinsti-

tuttet, som forventes at udgøre ca. 2,00 %. Der er i prospektet i 

masterfonden beskrevet historiske omkostninger, såvel som for-

ventede omkostninger for denne fond. 

 
De samlede administrationsomkostninger må ikke overstige 2,5% 

af den gennemsnitlige formueværdi i den enkelte afdeling.  

 

Omkostninger, der alene vedrører den enkelte afdeling, belaster 

alene denne. Den enkelte afdelings andel af fondens fælles om-

kostninger beregnes ud fra afdelingens forholdsmæssige størrelse. 
3 

Fonden betaler ikke resultatbetinget honorar. 

 

Handelsvilkår 

Fondene handler til nettopriser, det betyder, at der tegnes andele i 
masterinstituttet til indre værdi med et tillæg på højst 0,10% og 

indløses tilsvarende med et fradrag på højst 0,10%. 

 

Hæftelse 

Fondenes investorer hæfter alene med det for deres andele indbe-

talte beløb og har derudover ingen hæftelse for fondens forpligtel-
ser. 

 

Fondsbestemmelser, administration og regnskab 

 

27. Opløsning af fonden eller en afdeling 

Beslutning om ændring af fondsbestemmelserne, beslutning om en 
fonds afvikling og overflytning af afdelinger til anden dansk UCITS 

træffes af bestyrelsen i investeringsforvaltningsselskabet. 

 

28. Fondsbestemmelser og Central Investorinformation 

Fondsbestemmelserne er en integreret del af prospektet og skal 

medfølge ved udleveringen af dette. Begge er udlagt og kan ses på 
www.independentinvest.dk. 

 

Der er for hver afdeling udarbejdet et dokument som indeholder de 

væsentligste oplysninger om afdelingen. Dokumentet ”Central 

Investorinformation” kan ses på independentinvest.dk. 

 
Oplysninger om afdelingerne og værdipapirfondene i øvrigt fremgår 

af hjemmesiden independentinvest.dk. 

 

29. Års- og halvårsrapport 

Årsrapport og halvårsrapport aflægges i henhold til § 82 i lov om 

investeringsforeninger m.v. og den gældende bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for danske UCITS. For afdelinger, der er etab-

lerede i løbet af året, vil første regnskabsaflæggelse ske, ved den 

første års- eller delårsregnskabsperiode. 

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapport og delsårsrapport 

kan ses og hentes på independentinvest.dk/information eller udle-
veres på begæring fra Tiedemann Independent’s kontor og offent-

liggøres i øvrigt i henhold til Nasdaq Copenhagens regler herom. 

 

Dette gælder også for års- og halvårsrapport for masterinstituttet, 

som derfor er frit tilgængeligt for investorer i denne værdipapir-

fond. 
 

30. Investorårsmøder 

Der afholdes årligt investormøder, både øst og vest for Storebælt, 

hvor afdelingernes investeringer og resultater bliver gennemgået. 

 

31. Midlertidig finansiering 

Værdipapirfonden har fået Finanstilsynets tilladelse til, at afdelin-

gerne kan optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler 
jf. fondsbestemmelsernes § 13. 

 

32. Administration 

Tiedemann Independent A/S udfører fondens administrative og 

investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med Lov om 

investeringsforeninger m.v., fondsbestemmelserne, anvisninger fra 
bestyrelsen i investeringsforvaltningsselskabet, herunder investe-

ringsrammer.  

 

33. Prospektoplysninger 

Tiedemann Independent A/S 

Vimmelskaftet 48 
1161 København K 

Tlf. 33 15 60 15 

kontakt@tiedem.dk www.independentinvest.dk 

 

34. Offentliggørelse 

Nærværende prospekt offentliggøres den 24. februar 2020. 
 


