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Mulighed for genplacering af 
udbytte uden omkostning

Udbytte udbetales fra mandag den 29. februar og i perioden fra den 29. februar til fredag den 
4. marts 2016 kan du uden omkostning* købe Independent Global, Independent Generations, 
Independent Bond og World Wide Invest.

Det mest enkle er at handle i din netbank.
Se film om 

Independent Generations

*Der kan være kurtage i din bank

Forventet udbytte per andel
Independnet Global 3.650 kr.
Independent Generations 1.475 kr.
Independent Bond 1.200 kr.
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Fra idé til fremtid

I 2003 blev ideen skabt til en ny uafhæn-
gig investeringsmulighed, og Independent 
Invest blev grundlagt. Siden starten har 
vores investorer gennem solide investe-
ringer mere end fordoblet deres formuer 
– med et afkast efter omkostninger på 200 
%. Det placerer fortsat Independent Global 
blandt de bedste. 

Vi har i dag en slank organisation med 
et kompetent team på fem kollegaer.

Idéerne bag Independent 
Idégrundlaget bygger på solide investe-
ringer, selvstændighed, et enkelt koncept 
og gennemskuelige priser. Vi gør det, der 
er bedst for vores investorer og investerer 
naturligvis selv. 

Independent Invest
Investorerne har hos os to globale aktieaf-
delinger, Independent Global og Indepen-
dent Generations samt Independent Bond, 
der er kommet til med virksomhedsobliga-
tioner. 

Vi tilbyder placering i aktier i solide virk-
somheder globalt og med familiefokus 
samt i virksomhedsobligationer, der giver 
et højere afkast end realkredit- og statsob-
ligationer med en lavere risiko end aktier.

Personlig dialog – tillid 
og ordentlighed
Vi tilbyder globale investeringer, der er 
enkle og som giver værdi for investor. Vi 
tænker i at skabe rygraden i formueplace-
ring – såvel globalt som i de nære marke-
der. Vores valg bygger på egen regnskabs-
analyse. 

Tillid, ordentlighed, samt den person-
lige og direkte kontakt til investorerne, er 
afgørende for os.

Independent formuerådgivning
Individuel formueforvaltning giver os mu-
lighed for at passe den enkelte investors 
formue efter en personlig udarbejdet risi-
koprofil, tidshorisont og ønsker til afkast. 
Målet er altid at opnå det bedst mulige 

afkast og bevare realværdien, og vi følger 
selv udviklingen i hver virksomhed og 
tilpasser i forhold til mulighederne på de 
globale markeder. Det giver værdi.

Value & Vækst - Tryghed & Afkast
Vi er omhyggelige, når vi afsøger mar-
kederne for de mest veldrevne og soli-
de børsnoterede virksomheder uanset 
aktieindeks. Virksomheder, der optræder 
ordentligt med ydelser, der er til gavn. 

Fremtiden - Værdien er i 
virksomheden - ikke i aktiekursen 
Vi fortsætter vores solide globale investe-
ringsstrategi og personlige kontakt til vores 
investorer.

Vi er overbeviste om, at investering i 
solide virksomheder med vækst i indtje-
ning og kapital over tid vil afspejle sig i 
aktiekursen. 

Grundlægger

Henrik Tiedemann
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Tankevækkende udfordringer i verden

Verden er i vækst og velstanden stiger. Der er dog altid udfordringer, som vi og 
vores sunde globale virksomheder søger at udnytte til at skabe de bedste resultater.
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20152003

25.000 kr.

Independent Global

Vi er omhyggelige, når vi udvælger solide virksomheder. 
Når markederne svinger, skaber det usikkerhed.

Tiden har dog vist igen og igen, at over tid vil en positiv udvikling i 
virksomhederne afspejle sig i aktieprisen.

Det forventer vi fortsat vil være gældende.

+200 %
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Det forløbne år

Afkast i Independent Global blev 13,7% 
Independent New Global* -0,9%, Inde-
pendent Bond 1,3% og World Wide Invest 
5,6%. 

Vi er tilfredse med et godt år for In-
dependent. På trods af megen turbulens i 
løbet af året, hvor stigningen stort set ske-
te i første kvartal 2015, har store udsving 
efterfølgende udjævnet hinanden. Nervøsi-
tet er brudt ud i begyndelsen af 2016, hvor 
aktiemarkederne er presset med lavere 
forventninger til væksten i Kina og ikke 
mindst af faldene i energi- og råvarepriser.

Begivenhedsrigt år
Året var særligt begivenhedsrigt. Først en 
markant revaluering af schweizerfranc, kri-
sen i Grækenland, negative renter i Europa 
for første gang i en menneskealder, fortsat 
høj arbejdsløshed i Sydeuropa, økonomisk 
stimulering ved pengelempelse af den 
europæiske centralbank. 

Udviklingen i den amerikanske økonomi 
har været så god og stabil, at dollaren er 

steget og har medført en mindre rentefor-
højelse i USA efter nulrente i næsten 10 år. 
Renteforhøjelsen i USA var længe ventet, 
og baseret på en stærkere vækst i den 
amerikanske økonomi, større arbejdsstyrke 
og mindre arbejdsløshed.  Det vil styrke 
udviklingen i verdensøkonomien. 

Disse mange begivenheder har medført 
flere modsatrettede spekulationer i udvik-
lingen af de enkelte aktiemarkeder, hvor 
kun ganske få har leveret positive afkast, 
som eksempelvis det danske, ungarske og 
russiske aktiemarked. Independents resul-
tater skinner lidt mere i det lys.

Fremtiden
Lav oliepris - øget vækst i 
forbruget i 2016
Vi forventer, at vores virksomheder vil 
have glæde af de lave energipriser og vise 
fremgang i deres forretning, og at det vil 
afspejle sig i en positiv udvikling i aktiekur-
serne i 2016. 

Vi skal dog ikke blive overstadige i 

* Independent Generations - nyt navn og investeringsstrategi fra 2016
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vores forventninger baseret på tidligere års 
afkast, men mindre afkast finder vi også 
tilfredsstillende. En stigning understøttes af 
en lidt større global vækst, lave renter, og 
få investeringsalternativer med gennemsig-
tige risici. 

Den økonomiske omfordeling, der finder 
sted giver usikkerhed, og vil sammen med 
politiske spændinger få indflydelse på 
verdensøkonomien, og vil sammen med 
stigende elektronisk aktiehandel/shorting 
skabe udsving på aktiemarkederne. 

Europa, USA og vækst
De store spørgsmål i dag er, i hvor høj grad 
beskæftigelsen i Europa øges for at skabe 
vækst, om energibesparelsen anvendes til 
forbrug, samt om konfrontationen mellem 
Vesten og Rusland mindskes, folkevandrin-
gen til Europa og hvorledes spændingerne 
i Mellemøsten vil påvirke samfundsudvik-
lingen. Væksten vil forsat være til stede i 
mange lande anført af USA, Indien og Kina 
samt i stigende omfang af Europa.

Middelklassen vokser globalt
På længere sigt må det fortsat forventes, 
at flere af de nyere økonomier genvinder 
deres økonomiske fremgang fra før fi-
nanskrisen drevet af en voksende middel-
klasse og dermed øget velstand, der også 
kommer vores virksomheder til gode. Men 
der er nogle hårde omstillingsår i sigte for 
mange lande, som for Kina, der er i gang 
med omstilling til en større service og for-
brugsøkonomi, der udvikler sig positivt. 

Virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationer har stor efter-
spørgsel, hvilket har ført til lavere renter. 
Der kan fortsat opnås højere renter på 
virksomhedsobligationer sammenlignet 
med nul rente på bankkonti og lave renter 
på stats- og realobligationer. 

Vi forventer med de lave renter at 
kunne bevare realværdien med vores 
investeringer, og opnå en rente, der giver 
mulighed for et udbytte for 2016 svarende 
til 2,5% efter omkostninger.

Independent Invest
Læs hele Årsrapporten 2015 på
independentinvest.dk/download
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Det siger investorerne
om Independent 

“For mig betyder formuerådgivning tre ting: gennemskuelighed, 
uafhængighed og afkast”
Flemming Delfs, direktør, verdensmester 1977

“En bekendt af mig anbefalede mig for knap 12 år siden, at købe Independent Global... 
og det har jeg ikke på noget tidspunkt fortrudt”
Charlotte Bondam, Dyrlæge

“Et uafhængigt, seriøst og ordentligt selskab, der altid agerer med 
investorens bedste for øje“
- Johnny Hauballe, Adm. direktør

“Jeg føler aldrig, at foreningen har investeret i andet end det, 
der er til min fordel“
- Thomas Brandt, direktør

Se mere på independentinvest.dk
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Vi holder fast i strategien, som vores investorer 
også kan have fordel af at følge.

1 2

3 4

Følg en overordnet strategi
En overordnet strategi sikrer, at din 
fordeling mellem aktier, obligationer 
og kontanter afspejler dit personlige 
ønske til afkast og risiko, og hvor-
når du ønsker at anvende midlerne. 
Vær sikker på sund spredning, men 
undlad flere værdipapirer end du kan 
overskue - indhent eventuelt råd.

Spred købstidspunktet for dine
langsigtede investeringer
For at reducere risikoen for at købe 
aktier på en top - køb ad flere gange 
spredt over 6-12 måneder.
Stiger markedet efter den første 
investering, vil du få glæde af din in-
vestering, og skulle det falde, er der 
mulighed for at supplere din investe-
ring på mere fordelagtige niveauer.

Undgå for mange handler
Vær langsigtet og hold fast i gode in-
vesteringer. Banker og aviser er fyld-
te med gode råd om køb og salg, der 
ikke altid er i investorernes interesse. 
Investér med ”rolig hånd”, og lad in-
vestering i succesfulde virksomheder 
fortsætte frem for at tage gevinster 
hjem. Aktier køber man, holder fast i 
og justerer kun.

Invester globalt sammen 
med andre
Særligt for investering i udenlandske 
papirer er professionel formueforvalt-
ning fordelagtig fremfor investering 
i enkelt aktier. Opnå systematisk 
afsøgning af investeringsmuligheder i 
hele verden og ikke de internationale 
virksomheder der skrives om i avisen.  
Desuden får du lave handels- og 
depotomkostninger, og tilbagesøgning 
af udbytteskat.
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Independent Global

Fordeling geografisk

Fordeling på sektorer

Investerer i veldrevne 
virksomheder primært i 
de etablerede økonomier

Afdelingen leverede i 2015 et afkast på 
13,7%, hvilket er blandt det bedste af sam-
menlignelige fonde. Der udbetales et stort 
udbytte i februar, som du kan reinvestere 
på gunstige vilkår.

Porteføljen
Vi lægger vægt på at investere i gennem-
skuelige virksomheder med robuste pro-
dukter og forretninger. Det større udvalg af 
virksomheder i udlandet mindsker risikoen 
med antallet af aktier og forskellige bran-
cher, selvom al risiko ikke kan fjernes.

Afdelingen har vist solide resultater 
siden start i 2003.

Forventninger
Vi forventer, at virksomhederne i porteføl-
jen vil vise fremgang i både omsætning og 
indtjening i 2016, underbygget af en global 
økonomisk fremgang der er lidt større end 
i 2015.

Vi forventer dog en økonomisk usikker-
hed fra de lande og virksomheder, der har 
energi og råvareeksport som deres væsent-
ligste indtjening. Endvidere en usikkerhed 
fra den økonomiske udvikling fra erhvervs-
omstillingen i Kina.

Italien 6%

Holland 1%

UK
4%

Belgien 5%

Tyskland 2%

Schweiz
7%

USA
46%

Japan 2%

Østrig 
2%

Hong
Kong
1%

Sverige
2%

Spanien 
7%

Canada
8%

Finland 2%

Frankrig
4%

Irland 1%

Råvarer
3%

Forbrug -
cyklisk
21%

Forbrug - stabile
28%

Finans
10%

Sundhed
22%

Industri
3%

Tele 1%

Teknologi
5%

Kontant
7%

HOVED- OG NØGLETAL 2015 2014 2013 2012 2011

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 376.976 342.439 282.302 225.202 187.634
Indre værdi pr. andel 67.887 60.151 51.723 43.225 37.259
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 3.650 500 500 0 375
Årets afkast (pct.) 13,71 17,42 19,66 17,14 -3,80
Omkostningsprocent 1,93 1,97 1,95 1,93 2,03
ÅOP 2,29 2,40 2,41 2,32 2,54
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Porteføljen

Kursudvikling

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

60.000

20.000

30.000
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50.000

70.000

80.000

Du opnår investering i førende virksomheder primært i de etablerede økonomier i verden. 
Investeringerne spredes på sektorer med fokus på veldrevne virksomheder, der viser styrke i 
soliditet, indtjening og vækst.

De 5 største aktier
Gilead Sciences 6,7%
Couche-Tard 6,5%
Recordati 4,3%
Humana 3,9%
Aetna 3,6%

Portefølje nøgletal
Soliditet 51,1%
EKF1 efter skat 22,3%
Kurs/Indre værdi 3,37
P/E 16,47
1Egenkapitalforrentning

Spanske Viscofan 
er verdens føre-
nde producent af 
indpakningspapir 
til kødprodukter. Virksomheden blev startet i 
1975 og afsætter i dag sine produkter i mere 
end 100 lande. Viscofan har evnet at skabe 
vækst og eksponerer porteføljen mod væk-
sten i verden. 
Andel af formue: 3,5%

Japanske Hisamitsu har rødder tilbage til 
1847. Virksomheden er producent af plastre, 
der primært sælges på det japanske marked, 
men også eksporteres. Forretningsområdet 
er stabilt, og Hisamitsu forstår samtidig at 
levere vækst.
Andel af formue: 1,1%

Independent Global
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Independent Generations*

Fordeling geografisk

Fordeling på sektorer

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på 
familieejerskab

Afdelingen, tidligere New Global, leverede 
i 2015 et afkast på -0,9%. Som forventet 
har virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang. Markederne har dog skuffet, presset 
af primært lave energi- og råvarepriser, 
kapitalflugt samt stigningen i dollar. Resul-
tatet er i top blandt fonde i nye markeder

Skiftet til ny strategi 
I lyset af de fortsat økonomisk pressede 
nyere markeder blev afdelingens investe-
ringsstrategi ændret i december 2015 til 
globalt at sætte fokus på børsnoterede 
familievirksomheder, eksempelvis med fa-
milier i flere generationer. Tiden har vist, at 

det påvirker den langsigtede værdiskabelse 
særlig positivt. Det afspejles i navnet, der 
er ændret til Independent Generations. 
Investeringerne forventes at være helt 
omlagt i begyndelsen af 2016.

Forventninger
Aktiemarkederne har vist sig stærkt presse-
de ved begyndelsen af 2016, og forventes 
at ville svinge, grundet de usikre økonomi-
ske forventninger, selvom væksten i verden 
forventes lidt højre i 2016. Vi venter, at en 
positiv udvikling i virksomhederne viser sig 
i kurserne i 2016.

Malaysia 
11%

Sverige 3%
Hong Kong

10%

Australien
12%

England 
2%

Chile
2%

Mexico
8%

Indien 
3%

Polen 3%

Spanien 3%

Schwiez 1%

Filippinerne 2%

Frankrig
9%

Japan
2%

Tyrkiet
1%

Ungarn 4%

Finland
3%

Italien
5%

Østrig 
2%

Tyskland 3%

USA
11%

Forbrug-
stabile
35%

Råvarer
6%

Industri 5%

Sundhed
33%

Finans 2%

Forbrug-
cyklisk

3%

Kontant
3%

Forsyning 
10%

Teknologi 
3%

HOVED- OG NØGLETAL* 2015 2014 2013 2012 2011

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 102.868 112.908 128.146 133.963 119.957
Indre værdi pr. andel 34.788 35.339 32.459 33.374 28.041
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 1.475 250 250 250 312,5
Årets afkast (pct.)  -0,90 9,76 -2,05 20,24 -17,37
Omkostningsprocent 1,99 1,99 1,98 1,95 2,05
ÅOP 2,44 2,39 2,44 2,34 2,55

*Tidligere New Global
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Porteføljen

Kursudvikling

Familievirksomheder er ofte meget værdiorienterede og præget af tidligere ejere og stiftere, 
som har haft særlige tanker om virksomheden.

De 5 største aktier
Sound Global 7,8%
Ramsay Health 6,6%
Kossan Rubber 5,8%
Ansell 5,2%
Richter Gedeon 3,8%

Portefølje nøgletal
Soliditet 50,9%
EKF1 efter skat 21,3%
Kurs/Indre værdi NA
P/E NA
1Egenkapitalforrentning

for dagligevaresektoren i Sverige med godt 
250 egne butikker og 111 franchises. Respekt 
for mennesker og relationer er en kerneværdi 
og en direkte arv fra virksomhedens stifter 
Axel Johnson, der føres videre af hans efter-
kommere
Andel af formue: 2,7%

Universal Health 
Services driver 
hospitaler I USA, og 

ledes af virksomhedes stifter og Alan B. Miller. 
Virksomheden startede i slutningen af 70’erne 
og er siden da vokset til en af de største sy-
gehusoperatører i USA med mere end 60.000 
medarbejdere.
Andel af formue: 2,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

45.000

15.000

25.000

35.000

Axfood er 
aktive inden 

Independent Generations*
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Independent Bond

Fordeling udløb/kald

Fordeling på sektorer

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

Independent Bond leverede i 2015 et afkast 
på 1,28% og er placeret i top af sammen-
lignelige fonde. Der udbetales som forven-
tet 1.200 kr. i udbytte svarende til 3% af 
primo formuen.

Siden starten i december 2012 har 
afdelingen givet et samlet resultat på 
12,7%, og har vist sin værdi for de mange 
investorer, der ellers har haft vanskeligt ved 
at få renter.

Porteføljen 
Den forventede løbetid holdes kort. Den 
gennemsnitlige forventede løbetid er 2,5 
år, og intet papir har en forventet løbetid 

på mere end 6 år. Den begrænsede løbetid 
giver større kursstabilitet. Endvidere foreta-
ger vi også egen regnskabsanalyse .

Forventninger
Markedsrenterne i Europa, hvor Bond foku-
serer, forventes på et fortsat lavt niveau, 
selv med udsigt til svagt stigende renter i 
USA.
Vi forventer, at der vil være udsving i kur-
serne, men at der vil indtjenes renter, der 
giver mulighed for et udbytte for 2016 på 
2,5% efter omkostninger. Resultatet påvir-
kes af kursudsving og af de renter, der kan 
opnås ved reinvestering.

Finans
16%

Olie & gas 1%

Industri 7%

Kontant
4%

Forsyning
16%

Sundhed 
6%

Forsikring
26%

Tele 11%

Forbrug-stabilt
9%

Råvarer
4%

Udløb 2-4 år
33%

Udløb 0-2 år
39%

Udløb over 5 år
7%

Udløb 4-5 år
21%

HOVED- OG NØGLETAL 2015 2014 2013 2012

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 103.485 91.993 67.709 61.619
Indre værdi pr. andel 39.169 40.295 40.593 38.803
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 1.200 1.650 1.700 625
Årets afkast (pct.)  1,28 3,56 6,32 4,02
Omkostningsprocent 1,02 1,27 1,22 1,90/1,25*
ÅOP 1,49 1,74 1,80 1,81

*Gennemsnit omk. pct/Eft. ændring til Independent Bond
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Porteføljen

Du opnår investering i 40-50 primært europæiske virksomhedsobligationer, med 
kort løbetid, udstedt af sunde virksomheder. 

De 5 største 
virksomhedsobligationer
Mapfre 5,921%  4,63%
GE Capital 5,5%  4,62%
Dong 4,875%  4,60%
Orange 4,25%  4,56%
EDF 4,25%  4,51%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,5
Gns. eff. rente  4,4%

11.2012 4.2013 9.2013 2.2014 7.2014 12.2014 5.2015 10.2015

43.000

Udbytte 
kr. 1.700

Udbytte 
kr. 625

35.000

37.000

39.000

41.000

Udbytte 
kr. 1.650

Kursudvikling

Tyrkiet 3%

Frankrig 28%

Tyskland 
7%

Holland
6%

USA
8%

Italien 
5%

Danmark
15%

Norge
1%

Østrig 3%
England

3%

Sverige 4%

Belgien 
7%

Luxembourg
1%

Spanien
9%

Fordeling geografisk

Independent Bond
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World Wide InvestInvesterer i aktier og 
virksomhedsobligationer 

med kort løbetid

World Wide Invest leverede i 2015 et afkast 
på 5,5% efter omkostninger.  

Sammensætningen justeres løbende og 
er målsat til 75% aktier og 25% virksom-
hedsobligationer. Vi har beregnet, at denne 
sammensætning giver en gunstig balance 
mellem afkast og risiko for en investering 
med middelrisiko.

Porteføljen 
Investeringen i Independent Invests tre 
afdelinger, gør porteføljen solidt funderet.

Investeringerne giver således en bety-
delig spredning geografisk, på sektorer og 
størrelse.
Med både aktier og virksomhedsobligatio-

ner er porteføljen velegnet til at fastholde 
realværdien med et afkast. 

Forventninger
Den lave rente, den lave oliepris og en for-
ventet vækst i virksomhederne understøtter 
grundlaget for højere aktiepriser, påvirket 
af forventelige større markedsudsving i 
2016.

Markedsrenterne ventes fortsat på et 
lavt niveau, og vi forventer, at der indtjenes 
renter, der giver mulighed for et udbytte i 
Bond for 2016 på 2,5% efter omkostninger. 
Kursen på World Wide Invest forventes 
samlet at stige i 2016, dog mere moderat 
end de foregående år.

HOVED- OG NØGLETAL 2015 2014 2013 2012 2011

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 36.704 28.572 19.303 21.802 37.442
Indre værdi pr. andel 1.508,58 1.430,04 1.292,88 1.202,54 1.050,84
Årets afkast (pct.)  5,49 10,61 7,51 14,44 -11,78
Omkostningsprocent 0,50 0,74 0,82 0,55 1,24
ÅOP* 2,52 2,86 2,88 2,65 1,63

*Beregning af ÅOP er fra 2012 ændret 
i forhold til tidligere år

Fordeling geografisk
Aktier

Europa
40%

Japan
2%

Australien
5%Sydamerika
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Independent Generations har fokus 
på børsnoterede virksomheder glo-
balt, hvor langsigtede aktionærer, som 
familier og fonde vurderes at påvirke 
værdiskabelse og udvikling.

Independent Generations
Markederne er urolige her ved starten af 
året, og derfor er soliditet og fokus på 
virksomhederne endnu mere betyd-
ningsfuldt. 

Det søger vi at skabe med Indepen-
dent Generations, i direkte forlængelse 
af vores eget DNA, hvor respekten 
for generationers påpasselighed giver 
værdi gennem det langsigtede forret-
ningsfokus, der skaber mere holdbare 
resultater.

Vær modig når andre er nervøse
Uroen har sit udspring i usikkerhed til 

den økonomiske udvikling i Kina, olie-
pris og den lave inflation. 

Vi drister os til at promovere Inde-
pendent Generations alligevel. 

Det har vist sig at være en god stra-
tegi at være lidt modig, når mange er 

nervøse, og ofte vist sig at være et godt 
tidspunkt at investere. 

Vi opfordrer vores investorer til at 
sprede deres køb over flere gange med 
nogle måneders mellemrum.

Independent Generations
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Peter Smed Andersen
cand. polit., regnskabsana-
lyse og research 

Henrik Tiedemann
Grundlægger og 
porteføljeforvalter

Christian Tiedemann
Direktør og 
porteføljeforvalter

Klaus Serup
HD(R), regnskab, økonomi, admi-
nistration og compliance

Jørgen Ottosen
Seniorformuerådgiver

Børge Nordgaard Hansen
administrerende direktør, Farum Besty-
relsesformand for foreningerne

Thorkild Juul Jensen 
administrerende direktør, Allerød

Erik Neuberg Rasmussen
direktør, Vejle

Personerne bag
er alle investorer i Independent Invest og World Wide Invest

Bestyrelse
Personer der gennem mange år har vist 
en solid og professionel indsats i deres 
respektive erhvervskarriere.

Tiedemann Independent A/S
Vimmelskaftet 48
1161 København K

3315 6015
kontakt@tiedem.dk
independentinvest.dk


