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Independent Global Nov 2003 17,4% 165%
Førende globale virksomheder
DK0060549277

Independent New Global Dec 2005 9,8% 60%
Rettet mod nye markeder
DK0060549350

Independent Bond Dec 2012 3,6% 12%
Virksomhedsobligationer
DK0060091908

World Wide Invest Feb 2010 10,6% 43%
Vi balancerer for dig
75% globale aktier 25% virksomhedsobligationer
DK0060209336

Solide resultater
Du kan sammensætte med Independents afdelinger eller lade os gøre 
det med World Wide Invest. Kontakt os gerne.

Start Siden start

Følg den aktuelle udvikling på independentinvest.dk

2014



3

Independent Invest

I 2003 fik jeg ideen til at skabe en ny 
uafhængig investeringsmulighed, og 

grundlagde Independent Invest. Siden 
starten har vores investorer gennem solide 
investeringer mere end fordoblet deres for-
muer – med et afkast efter omkostninger 
på 165 %. Det placerer foreningen blandt 
de bedste. Vi har samtidig udviklet en 
stærk og slank organisation med et kom-
petent 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 så for os. 
Vi er naturligvis også selv investorer.

Independent Invest og 
World Wide Invest

Foreningen har to globale aktieafdelin-
ger, Independent Global og Independent 
New Global samt Independent Bond, der 
er kommet til med virksomhedsobligatio-
ner. 

Vi giver private, fonde og virksomheder 
mulighed for en balanceret placering, både 
i aktier i solide virksomheder i de etable-
rede og nyere markeder samt i virksom-
hedsobligationer, der giver et højere afkast 
end realkredit- og statsobligationer med 
en lavere risiko end aktier.

Yderligere har vi World Wide Invest, 
hvor vi løbende balancerer afkast og risiko 
med 75% globale aktier og 25% virksom-
hedsobligationer. Afdelingen er særlig vel-
egnet til virksomhedsordning, pension og 
gaver til næste generation.

Personlig dialog – tillid og ordentlighed
Tiedemann Independent A/S er en fa-

milievirksomhed. Vi arbejder ordentligt, 
og tilbyder globale investeringer, der er 
enkle, og som giver værdi for investor og 
virksomheden, der investeres i. 

Vi varetager foreningernes administra-

tion og er under løbende tilsyn og kontrol 
af  Finanstilsynet. Tillid, ordentlighed, 
samt den personlige og direkte kontakt til 
investorerne, er afgørende for os. 

Vi møder vores investorer over hele lan-
det, og vi sætter pris på 
deres henvisning til nye 
investorer. 

Independent formue-
rådgivning

Med individuel for-
mueforvaltning plejer 
vi den enkelte investors 
formue efter en personlig 
udarbejdet risikoprofil. 

Målet er at opnå det 
bedst mulige afkast og 
bevare realværdien. Vo-
res arbejde bygger på 
egen regnskabsanalyse, 
hvor vi selv følger udviklingen i de enkelte 
virksomheder og tilpasser investeringen 
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 solide 
børsnoterede virksomheder uanset aktie-
indeks. Vi søger virksomheder, der skaber 
velstand på langt sigt. Og samtidig virk-
somheder der kan erhverves til fornuftige 
priser. Virksomheder, der optræder ordent-
ligt med ydelser, der er til gavn for sam-
fundet. Tryghed og afkast er nøgleordene, 
og vi gearer ikke vores investeringer

Fremtiden - Værdien er i virksomheden 
– ikke i aktiekursen 

Vi fortsætter vores solide globale inve-
steringsstrategi og personlige kontakt til 
vores investorer. Vores erfaringer og resul-
tater gennem årene bekræfter os i, at vi er 
på rette kurs.  

Vi er overbeviste om, at investering i 
solide virksomheder med vækst i kapital 
og indtjening over tid vil afspejle sig i ak-
tiekursen. 

Tryghed og afkast er nøgle-
ord, og vi gearer ikke vores 
investeringer. 

Grundlægger

Henrik Tiedemann

Fra idé til fremtid

Hurtige gevinster er ikke altid vejen frem 
Det har de tre investeringsfolk fra 
Independent Invest i hvert fald for 
længst gjort op med sig selv. Investering 
handler langt hen ad vejen om at holde
hovedet koldt, hvis ikke man skal begå 
uigennemtænkte handler, som ender i
kategorien fejltagelser. Her følger de en 
stringent strategi, som sætter følelserne 
ud af spil. 

I  denne uges investor kommer vi 
med ind i maskinrummet hos 
investeringsforeningen. Trekløveret 
med porteføljeforvalterne Henrik 
Tiedemann og Christian Tiedemann 
samt analysechef Peter Smed 
Andersen 

har udviklet deres egen tilgang til 
aktie-markedet. Ved at følge en helt 
simpel arbejdsgang håndplukker de 
investeringer i nogle af de største 
globale selskaber og ved møjsommeligt 
at tygge sig gennem regnskabs-data og 
nøgletal har de siden starten i 2003 
hentet et afkast på 137 pct.– 30 pct. mere 
end markedet generelt. O g det selvom 
de faktisk ser det som en mindst ligeså 
vigtig opgave at minimere kundernes 
risiko ved netop kun at købe aktier i 
ekstremt kapitalstærke selskaber. 

For folkene hos I ndependent I nvest 
vil se resultater i regnskabsbøgerne, før 
de vil købe noget som helst. 

De har en befriende ærlig tilgang til 
finansmarkederne, for som analysechef 
Peter smed Andersen siger: “For at være 
helt ærlig: vi aner ikke, om markedet 
skal stige 10 eller 20 pct., og vi påstår 
heller ikke, at vi ved det. Men vi ved, at 
vi er dygtige til at kigge på regnskaber 
og til at kigge på virksomheder.” 

Af Simon Kirketerp, 
penge- og investorredaktør 
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Hurtige
millioner,
nej tak 
Hurtige gevinster har ikke
en chance hos Independent 
Invest. Peter Smed Andersen,
Henrik Tiedemann og Christian 
Tiedemann investerer lang-
sigtet i globale selskaber og har
over ti år hentet et afkast på 

 

Alt det med at handle på følelser, 
markedets bevægelser og være parat på 
aftrækkeren, når de hurtige gevinster 
skal hentes hjem, kan være en svær og 
nærmest umulig disciplin. Det har de 
tre investeringsfolk fra Independent 
Invest i hvert fald for længst gjort op 
med sig selv. Investering handler langt 
hen ad vejen om at holde hovedet koldt, 
hvis ikke man skal begå uigen-
nemtænkte handler, som ender i 
kategorien fejltagelser. 
      Her følger de en stringent strategi, 
som sætter følelserne ud af spil. 

Dagbladet Børsen 
bragte i sommer en 
artikel om os og vo-
res investeringer. 

Læs den på 
independentinvest.dk
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Det siger investorene om Independent

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

- Thomas Brandt, direktør

“Jeg føler, de er nogle seriøse og ordentlige mennesker, som jeg er tryg ved
- Thilde Brunsgaard, Michael Jensens Fond

Se mere på independentinvest.dk

“En stor bedrift i et samfund, som i bund og grund er mistænksomt overfor 
mennesker, der har penge...

- Ebbe Bouman, direktør 

Fondation Louis Vuitton, Paris
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Independent Invest

• Med Independent Global og Independent New Global opnår du 
investering i aktier i de bedste virksomheder i verden og bevarer 
realværdien med et afkast.

• Independent Bond giver dig renter fra investering i 
virksomhedsobligationer, med højere afkast end stats- og 
realkreditobligationer og lavere risiko end aktier.

• World Wide Invest er akkumulerende og balancerer din 
investering aktivt, så der tages hensyn til afkast i forhold til risiko, 
fordelt med 75% globale aktier og 25% virksomhedsobligationer i 
Independent Invests tre afdelinger.

• Med Independent formuerådgivning plejer vi hele eller dele af  din 
formue under hensyn til dine personlige ønsker om afkast og risiko. 
Vi forbedrer dine investeringer uafhængigt af  dit valg af  bank. 

Independent investering
- Giver dig flere muligheder
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Independent Invest

Det forløbne år
Beretningen indeholder en beskrivelse 
af  vores investeringsstrategi, en vur-
dering af  den globale økonomiske og 
politiske udvikling, markedsforhold, 
generelle risici samt forventninger til 
vækst og værdiskabelse i virksomheder 
globalt. Herudover omhandler beretnin-
gen de forhold, der fremhæver særken-
der og risici for hver afdeling.

Værdien ligger i virksomheden 
Vores investeringer tager udgangs-

punkt i sunde virksomheder, en forsigtig 
og ordenligt tilgang med fokus på ind-
hold og resultat efter omkostninger. Den 
globale spredning giver værdi. Afkast i 
Independent Global blev 17,42%, Inde-
pendent New Global 9,76%, Indepen-
dent Bond 3,56% og World Wide Invest 
10,61%. Vi er tilfredse med et godt år 
for Independent.

Det forløbne år
Udviklingen i Independent Global, 

Independent New Global og Indepen-
dent Bond har været tilfredsstillende og 
bedre end forventet. Året var begiven-
hedsrigt og påvirkede aktiekurser og 
renter både positivt og negativt. 

Det resulterede i, at kursen på Inde-
pendent New Global i en kort periode 
i marts var negativ med 5 %. Investe-
ringslysten til de nye økonomier kom 
tilbage i april, underbygget af  værdien i 
virksomhederne. 

I USA har væksten bidt sig fast, ikke 
mindre end 6 mio. er kommet i beskæf-
tigelse end før krisen i 2009. Europa er i 
slæbesporet med lav vækst. Udfordrin-
gerne i Europa er modsat USA forsat 
høj arbejdsløshed og bekymring om 
deflation.

Betydelige begivenheder
Halvering af  olieprisen over de sidste 

6 måneder til 50 dollar skaber omforde-
ling fra olieproducenterne til fordel for 
forbrugerne i Europa, Japan og USA. 
I hvilken grad omsætter forbrugerene 
besparelserne til forbrug er afgørende 
for væksten. I USA nyder forbrugerne 
halveringen af  prisen ved benzinstan-
deren. I år betød Schweiz’ ophævelse 
af  fastkurs til euroen et gevaldigt hop i 
værdien, der medfører hårde vilkår for 
schweizisk eksport.

Øst Vest konflikt
Konflikten mellem USA, EU og Rus-

land har medført sanktioner, der påvir-
ker den russiske økonomi, men som også 
har betydelig indvirkning for europæi-
ske eksportvirksomheder. 

Kina
Kina, verdens andenstørste øko-

nomi, har i 2014 en vækst på 7 pro-
cent. Den hårde antikorruptionslinie, 
anført af  præsident Xi-Jinping, øger 
styring af  økonomien og fordeling af  
økonomiske ressourcer i landet.

Japan
I Japan søger man at skabe vækst og 

premierminister Abe Shinzos regering 
har en vilje til at bryde kulturelle nor-
mer i erhvervslivet ved bl.a. flere kvin-
der på arbejdsmarkedet, større ligestil-
ling, ledelsesstil i japanske virksomheder 
for at øge konkurrencedygtighed og af-
kast af  virksomhedernes kapital. 

USD i front
Bevægelser i valutakurserne søger vi 

at imødegå ved spredning på flere valu-
taer. Dollaren er styrket med 13%, stig-
ningen kan fortsætte også i lyset af  en 
urolig verden. Svækkelsen af  euroen vil 
være positiv for den økonomiske udvik-
ling i Europa. 

Resultat 2014

Global 17,42%

New Global 9,76%

Bond 3,56%

World Wide Inv. 10,61%

Egen regnskabsanalyse
Virksomhedens forretningsområde skal 
kunne forstås og regnskabstal for de sid-
ste år granskes nøje med henblik på, at 
der kan leveres gode afkast i fremtiden.

RESULTAT

Independent Global 165%
Siden start og efter omkostninger

Virksomhedernes store egenkapital forrentes 
med 20%* efter skat

*Gennemsnit af  porteføljens virksomheder
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Gode resultater i Independent Bond
Independent Bond har været efter-

spurgt af  investorer, der ønsker en rente 
de ikke kan opnå i banken. De optjente 
renter i afdelingen betyder, at der som 
forventet udbetales et udbytte svarende 
til en rente på 4% efter omkostninger. 

Deling af  andele – skift af  depotbank
Generalforsamlingen i februar 2014 

imødekom et investorønske om en lavere 
pris for en andel, der var vokset til over 
kr. 100.000. Stykstørrelsen for Indepen-
dent Global og Independent New Global 
blev halveret.

Foreningen har i år skiftet depotbank 
og prisstiller på fondsbørsen til Danske 
Bank. Det giver foreningen en bedre di-
gital håndtering af  værdipapirhandler 
og opbevaring. 

Finansiel lovgivning og administration
Overregulering mærkes mere og mere 

i dansk erhvervsliv. Det kan hindre 
fokus på forretningsudvikling. Når vi 
mødes af  nye regler og love, søges de 
indarbejdet enkelt og effektivt i admini-
strationen, så de belaster mindst muligt. 

Nye love øger selvfølgelig presset på 
vores administration, men vi har også 
øje for regler, når de giver mulighed for 
administrative forenklinger. 

Fremtiden

Lav oliepris giver nye muligheder for øget 
vækst i forbruget i 2015

Vi forventer, at vores virksomheder 
vil have fremgang i deres forretning. 
Det vil afspejle sig i en positiv udvik-
ling i aktiekurserne i 2015. Vi forventer 
mindre stigninger end de sidste år, men 
mindre finder vi også tilfredsstillende. 
En stigning understøttes af  lave renter 

og få investeringsalternativer med gen-
nemsigtige risici. 

Større udbud end forbrug af  olie be-
tyder, at de lave priser på olie ventes at 
fortsætte. Det giver færre indtægter til 
de olieproducerende lande, og mulighed 
for større forbrug i vesten. Den økono-
miske omfordeling der finder sted, giver 
usikkerhed, og vil sammen med politiske 
spændinger få indflydelse på verdens-
økonomien og skabe udsving på aktie-
markederne. 

Europa, USA og vækst
De store spørgsmål er, i hvor høj 

grad beskæftigelsen i Europa øges for at 
skabe vækst, anvendes energibesparel-
sen til forbrug samt om konfrontationen 
mellem Vesten og Rusland mindskes. 
Væksten vil forsat være til stede i mange 
lande ført an af  USA og Kina og flere 
nyere økonomier. For Europa kan vi se 
frem til Den Europæiske Centralbanks 
opkøb af  obligationer og senere i år 
til en samhandelsaftale mellem EU og 
USA. Samhandel øger velstanden.

Middelklassen vokser globalt
I de kommende år forventes, at flere 

af  de nyere økonomier genvinder deres 
økonomiske fremgang fra før finanskri-
sen drevet af  en voksende middelklasse 
og dermed øget velstand, der kommer 
vores virksomheder til gode.

Virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationer har stor ef-

terspørgsel, det har ført til lavere renter. 
Der kan fortsat opnås attraktive renter 
på virksomhedsobligationer sammenlig-
net med nul rente på bankkonti og lave 
renter på stats- og realobligationer. 

For Independent Bond forventer vi 
med den lave rente at bevare realværdi-
en, og opnå en rente, der giver mulighed 
for et udbytte for 2015 svarende til ca. 
3,0% efter omkostninger.

Fremtiden

Køb af  andele
Independent Global 
fondskode DK0060549277

Independent New Global
fondskode DK0060549350

Independent Bond 
fondskode DK0060091908. 

World Wide Invest
fondskode DK0060209336.

Foreningens andele er noteret på 
Nasdaq OMX Cph. Andelene er 
registreret i Værdipapircentralen 
og kan købes gennem alle 
netbanker eller direkte hos 
Tiedemann Independent A/S.

”Vi holder fast i, at værdien 
ligger i virksomheden – 
ikke i aktiekursen”
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Independent Invest

Økonomisk udvikling
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Vil Europa knække arbejdsløsheds-
kurven
Økonomien i EU er fortsat i slæbesporet 
og arbejdsløsheden på højt niveau, sær-
ligt i Sydeuropa. I USA er 6 mio. flere i 
arbejde end før krisen i 2009. Interessant 
er det, om den Europæiske Centralbanks 
opkøb af  obligationer, og den mulige 
samhandelsaftale mellem EU og USA, vil 
vende udviklingen i EU.

Olieprisfald skaber økonomisk omfordeling
Olieprisfaldet har skabt omfordeling fra olie-
sektoren til fordel for forbrugerne i Europa, 
Japan, USA og Kina og et pres på økono-
mierne i de olieproducerende lande. De øgede 
forbrugsmuligheder i Vesten vil styrke den 
økonomiske udvikling.

Styrket dollar giver virksomheder i 
Europa en styrket konkurrencekraft
Den positive økonomiske udvikling i USA, og 
udfordringerne i Europa er smittet af  med 
en styrkelse af  dollaren. Det medvirker til 
øget konkurrencekraft for virksomhederne i 
Europa.
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Independent Global leverede i 2014 et 
resultat på 17,42% efter omkostnin-

ger. Siden start i 2003 har afdelingen gi-
vet et samlet resultat på 165%, hvilket 
er blandt det bedste af  sammenlignelige 
porteføljer. 

Som forventet i Halvårsrapport 2014 
har virksomhederne i porteføljen vist 
fremgang, og aktiepriserne har været 
stigende i 2014 og større end forventet.

Omkostningsprocenten beregnet af  
den gennemsnitlige formueværdi udgør 
1,97%. Der er forslag til udbytte på kr. 
500 pr. andel.

Porteføljen
Porteføljen består af  43 solide virk-

somheder globalt, nøje udvalgt efter 
uforandret strategi som ved start i 2003. 
Vi lægger vægt på at investere i gennem-
skuelige virksomheder med robuste pro-
dukter og forretninger.

Årets bedste investeringer blev den 
Canadiske kæde af  kiosker Alimentation 
Couche Tard, den amerikanske forsik-
ringsvirksomhed Humana og den ameri-
kanske apotekskæde Walgreen. Alle har 
leveret solide regnskabstal og stigninger 
i kursen på mere end 40%.

Investeringerne er øget i USA, og di-
rekte olierelaterede er reduceret.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har 

lav gæld og en høj egenkapitalandel på 
i gennemsnit 52%. Selv med den høje 
egenkapitalandel forrenter virksomhe-
derne i Global i gennemsnit egenkapita-
len med 22% efter skat. 

Solide sektorer i hele verden
Porteføljen er solidt spredt på sek-

torer, størrelse samt lande og valutaer 
primært i de mere udviklede lande. De 
største sektorer er de stabile sektorer 
sundhed, stabilt forbrug og cyklisk for-
brug, der sikrer stabilitet i porteføljen. 

Udviklingen i valutaer har i 2014 væ-
ret gunstig for afdelingen, hvor en stig-

ning i USD på 12%, som mest betyden-
de for porteføljen.

Forventninger
Vi forventer, at virksomhederne i 

porteføljen vil vise fremgang i både om-
sætning og indtjening i 2015, underbyg-
get af  en global økonomisk fremgang 
på 2,5% og større i flere dele af  verden, 
hvor vores virksomheder driver forret-
ning.

Halvering af  olieprisen er til gavn for 
forbrugerne i Europa, USA, Japan og 
Kina, men vil medføre en usikkerhed, 
der vil give udsving i kurserne. En lav 
rente, den lavere oliepris og vækst i virk-
somhederne understøtter grundlaget for 
højere aktiepriser. Vi forventer, at det 
vil afspejle sig i en højere kurs for Inde-
pendent Global ultimo 2015, dog ikke 
på samme niveau som i 2014.

Investerer i veldrevne 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Independent Global

Fordeling på sektorer

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling geografisk

”Halvering af  olieprisen 
er til gavn for forbrugerne 
i Europa, USA, Japan 
og Kina”

HOVED- OG NØGLETAL 2014 2013 2012 2011 2010

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) 49.354 44.916 32.377 -8.245 35.624
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 342.439 282.302 225.202 187.634 214.406

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 60.151 51.723 43.225 37.259 38.730
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 500 500 0 375 0
Årets afkast (pct.) 17,42 19,66 17,14 -3,80 19,54
Omkostningsprocent 1,97 1,95 1,93 2,03 1,80
ÅOP 2,40 2,41 2,32 2,54 2,34

Råvarer
3%

Forbrug -
cyklisk
25%

Forbrug - stabile
27%

Finans
9%

Sundhed
20%

Industri
8%

Tele 1%

Teknologi
3%

Kontant
4%

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

52%

Egenkapital over
100 mia. DKK

27%

Egenkapital under
10 mia. DKK

21%

Italien 4%

Holland 1%

UK
5%

Belgien 2%
Tyskland 3%

Schweiz
8%

USA
46%

Japan 2%

Østrig 
2%

Hong
Kong
1%

Australien 2%

Sverige
3%

Spanien 5%

Canada
11%

Finland 2%

Frankrig
3%

Porteføljen
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Independent Invest

 Porteføljen

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

Du opnår investering i førende 
virksomheder primært i de etab-
lerede økonomier i verden.

Investeringerne spredes på sek-
torer med fokus på veldrevne 
virksomheder, der viser styrke 
i soliditet, indtjening og vækst, 
og hvor en positiv udvikling for-
ventes at fortsætte.

Forsik-
ringssel-
skabet 

Aetna har sundhedsforsikringer i USA 
som aktivitetsområde. Virksomheden 
har mere end 45 mio. kunder og beskæf-
tiger knap 48.000 medarbejdere. Aetna 
startede sine forsikringsaktiviteter i 
1850 oprindelig som livsforsikringssel-
skab, og med et navn, der refererer til 
den italienske vulkan Etna. Forsikrings-
drift er stabilt med efterspørgsel både 
i op- og nedgangstider. Med den politi-
ske og økonomiske udvikling i USA, vil 
Aetna i de kommende år få fordel af  en 
stigende efterspørgsel efter sundhedsfor-
sikringer.  

Andel af  formuen: 3,19%

Belgiske Colruyt Group blev startet for 80 år siden og som dengang, 
er virksomheden i dag beskæftiget inden for detail- og engrossekto-
ren. Aktiviteterne er koncentreret i Belgien, suppleret med Frankrig, 
Luxemburg og Holland. Colruyt har mere ebd 27.000 medarbejdere 
fordelt på koncernens 500 egne butikker. Colruyt er stabiliserende 

for Global porteføljen og virksomheden har i gennem mange år leveret vækst, der 
ventes at fortsætte.

Andel af  formuen: 2,09%

Union Pacific er et 
amerikansk jernbane-
transportselskab der 
blandt andet trans-
porterer landbrugs-
produkter, biler og 
kemiske produkter. 

Virksomheden har linier fra alle vest-
kysthavne til østkysten og desuden linier, 
der forbinder til Canada. Union Pacific 
blev startet i 1860’erne, og togtransport 
er fortsat økonomisk og miljømæssigt en 
hensigtsmæssig transport form, med gode 
vækstmuligheder i takt med den forven-
tede fortsatte økonomiske fremgang i 
USA.

Andel af  formuen: 1,92%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

60.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Portefølje nøgletal
Soliditet 51,6%

EKF1 efter skat 22,2%

Kurs/Indre værdi 3,1

P/E (estimat 2014) 16,5
1Egenkapitalforrentning

Kursudvikling Independent Global

De 5 største aktier
Couche-Tard 6,8%

Gilead Sciences 6,8%

Johnson & Johnson 3,7%

Humana 3,5%

Walgreen 3,4%

70.000
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Independent New Global leverede 
2014 et resultat på 9,76% efter om-

kostninger. Siden start i 2005 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 60%.

Som forventet i Halvårsrapport 2014 
har virksomhederne i porteføljen vist 
fremgang, og aktiepriserne har været 
stigende i 2014.

Omkostningsprocenten beregnet af  
den gennemsnitlige formueværdi blev 
1,99%. Der er forslag til udbytte på kr. 
250 pr. andel.

Porteføljen
Independent New Global består af  

34 aktier i sunde virksomheder, og vi in-
vesterer i de lande, hvor væksten ventes 
højere end i de etablerede økonomier. 

Væksten i 2015 på de nyere markeder 
ventes på 5%, drevet af  befolknings-
vækst og stigende middelklasse. Virk-
somhederne i New Global får glæde af  
denne vækst, med placering i bl.a. Kina 
med en forventet vækst på 7,0%, Filip-
pinerne 6,1%, Indien 5,5% og Malaysia 
5,2%. 

Investeringerne er øget i virksom-
heder i Indien, Indonesien, Tyrkiet og 
Filippinerne og fastholdt med en bety-
delig del i Kina, Malaysia og Austra-
lien, der nyder godt af  væksten i Asien. 
Særligt usikkerheden omkring Rusland 
og Mellemøsten, kan med den lavere 
oliepris betyde økonomisk omfordeling 
af  velstand. Vi har derfor tidligt på året 
afhændet vores virksomheder relateret 
til Rusland og senere relateret til olie, 
bortset fra en kemi- og olievirksomhed 
i Indien.

Bedste investering i 2014 blev vand- 
og spildevandsselskabet Sound Global, 
med aktiviteter i Kina, der blev mere 
end fordoblet, samt australske Ramsay 
Health Care, der driver hospitaler over 
hele verden. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New 

Global er sunde med en lav gæld og en 
høj gennemsnitlig egenkapitalandel på 
52%, der forrentes med mere end 22% 
efter skat. 

Spredning i lande med større vækst
Investeringerne er spredt på 18 lande, 

og desuden på sektorer og størrelse af  
virksomheder. De væsentligste sektorer 

er sundhed og stabilt forbrug, der styr-
ker indholdet i porteføljen. Samlet set 
har valutapåvirkningen af  afdelingen 
været svagt positiv.

Forventninger
I de kommende år forventer vi, at 

flere af  de nyere økonomier genvinder 
deres økonomiske fremgang drevet af  en 
voksende middelklasse og dermed øget 
velstand, der kommer vores virksomhe-
der til gode. Det vil slå igennem i virk-
somhedernes aktiekurser.

Aktiemarkederne vil svinge, og vi 
venter, at den positive udvikling i virk-
somhederne viser sig med stigende kur-
ser i 2015 også styrket af  investorinte-
resse for disse markeder.

Fordeling geografisk

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling på sektorer

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på de nye 
markeder med vækst

Independent New Global

”Vi forventer, at de nyere 
økonomier genvinder 
økonomisk fremgang”

HOVED- OG NØGLETAL 2014 2013 2012 2011 2010

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) 9.862 -2.596 23.422 -26.621 36.915
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 112.908 128.146 133.963 119.957 151.015

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 35.339 32.459 33.374 28.041 34.479
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 250 250 250 312,5 500
Årets afkast (pct.)  9,76 -2,05 20,24 -17,37 28,05
Omkostningsprocent 1,99 1,98 1,95 2,05 1,84
ÅOP 2,39 2,44 2,34 2,55 2,29

Egenkapital over
100 mia. DKK

17%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

31%

Egenkapital under
10 mia. DKK

52%

Østrig
2%

Tjekkiet
2%

Hong Kong
15%

Australien
25%

Brasilien
10%

Chile
2%

Mexico
5%

Indien
5%

Polen 1%

Sydafrika
4%

Singapore
7%

Filippinerne 1%

Malaysia
8%

Japan
2%

Tyrkiet
6%

Ungarn 2%

Indonesien
3%

Forbrug-
stabile
25%

Råvarer
5%

Tele
4%

Industri
8%

Sundhed
28%

Finans 11%

Forbrug-
cyklisk

3%

Kontant
6%

Forsyning 
9%

Teknologi 
1%

Porteføljen
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Independent Invest

 Porteføljen

Du opnår investering globalt i 
veldrevne virksomheder med 
fokus på de nye markeder. Virk-
somhederne har aktiviteter 
i vækstlande i Asien, Afrika, 
Latinamerika, Mellemøsten og 
Central og  Østeuropa samt i 
Australien.

Der spredes på sektorer i virk-
somheder, der viser styrke i so-
liditet, indtjening og vækst.

Det in-
donesiske 
konglome-
rat Astra 

International beskæftiger mere end 
200.000 mennesker og kan føre historien 
tilbage til 1957. Virksomhedens aktivi-
teter omfatter import og salg af  biler, 
entreprenørmaskiner, minedrift, palme-
olieplantagedrift, finans og betalings-
veje. Astra importerer Toyota, BMW, 
Isuzu og Honda motorcykler til Indo-
nesien. Væksten i Indonesien ventes at 
vare ved, og Astras brede eksponering 
mod landet gør virksomheden attraktiv i 
New Global.

Andel af  formuen: 1,61%

China Shineway pro-
ducerer traditionel 
kinesisk medicin pri-
mært på urter, hvor 
de gamle traditio-
ner og viden holdes 
i hævd. Virksom-
heden beskæftiger 

4500 medarbejdere og er Kinas største 
producent af  kinesisk medicin, både 
som injektion og kapsler. Produkterne 
omfatter receptpligtig antiviral medicin 
og medicin til behandling af  hjertekar-
sygdomme. Væksten i virksomheden vil 
i de kommende år sikres af  den voksen-
de købekraft fra den stigende kinesiske 
middelklasse.

Andel af  formuen: 2,46%

Andel af  formuen: 2,76%

Malaysiske Kossan Rubber er gummiproducent med hoved-
vægt på gummihandsker. Virksomheden har aktiviteter over 
hele verden og kapacitet til at producere 16 mia. gummihand-
sker per år. Det svarer til 500 i sekundet! Historien kan føres 
tilbage til 1979, og de første handsker blev produceret i 1988. 

Ud over tilstedeværelse på det fremgangsrige malaysiske marked, er Kossan ekspone-
ret globalt og ventes at kunne fastholde væksten.

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

45.000

15.000

25.000

35.000

De 5 største aktier
Ramsay Health Care 8,8%

Sound Global 8,1%

Ansell Limited 5,9%

Ambev 5,8%

CSL Limited 5,7%

Portefølje nøgletal
Soliditet 51,5%

EKF1 efter skat 22,1%

Kurs/Indreværdi 1,8

P/E (estimat 2014) 15,2

Baseret på senest tilgængelige 
regnskabstal (2014)
1Egenkapitalforrentning

Kursudvikling Independent New Global
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Independent Bond leverede i 2014 
et resultat på 3,56% efter omkost-

ninger. Resultatet er sammensat af  
renteindtægter og kursændringer. In-
dependent Bond giver hvert år et kon-
tantudbytte baseret på de renter der 
modtages uafhængigt af  kursen på obli-
gationerne.

Siden start i december 2012 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 12%, 
og har vist sin værdi for de mange inve-

storer, der ellers har haft vanskeligt ved 
at få renter og fastholde købekraften af  
deres opsparing.

Der er i 2014 optjent renter, der 
mere end indfrier vores forventninger i 
Halvårsrapport 2014 om at udlodde et 
udbytte for 2014 i underkanten af  4% 
beregnet af  værdien 1. januar 2014. 

Afdelingen er påvirket af  renteudvik-
lingen og muligheden for at reinvestere 
udtrukne obligationer ved udløb. Renter 
på virksomhedsobligationer er faldet i 
2014, og der er derfor investeret på la-
vere niveauer.

Omkostningsprocenten beregnet af  
den gennemsnitlige formueværdi blev 
1,27%. Der er forslag til udbytte på kr. 
1.650 pr. andel.

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af  38 virk-

somhedsobligationer udstedt primært i 

euro (81%) og danske kroner (6%), og i 
mindre grad norske kroner (3%), dollar 
(3%), britiske pund (2%), svenske kro-
ner (1%) samt kontant (4%). 

Den forventede løbetid holdes kort. 
Den gennemsnitlige forventede løbetid 
er 2,6 år, og intet papir har en forventet 
løbetid på mere end 7 år. Den begræn-
sede løbetid giver sikkerhed og i øvrigt 
investeres der ikke i en rating lavere end 
BB- eller tilsvarende. Vi foretager også 
egen regnskabsanalyse for at vurdere 
virksomhedernes evne til at honorere 
gældsforpligtelserne.

Resultat i 2014 er negativt påvirket 
af  en svagere NOK og indirekte af  fald 
i RUB i slutningen af  året samt fald i 
virksomhedsobligationer indenfor den 
norske energisektor.

Seks papirer er i 2014 indfriet, og fem 
er solgt med pæne kursgevinster. Det 
har været en udfordring at finde papirer 
med en rimelig rente ved reinvestering.

Forventninger
Målet for Bond er at bevare real-

værdien og udbetale et udbytte med 
udgangspunkt i de renter der opnås, og 
højere end ved investering i realkredit-
obligationer eller indeståender i penge-
institutter. 

Markedsrenterne forventes at blive 
på et fortsat lavt niveau. Vi forventer, 
at der indtjenes renter, der giver mulig-
hed for et udbytte for 2015 på ca. 3,0% 
efter omkostninger. Resultatet påvirkes 
af  lavere renter ved reinvestering samt 
en betydelige likviditet i samfundet, 
manglende lånelyst og investeringsmu-
ligheder.Fordeling på sektorer

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

Fordeling geografisk

Independent Bond

Fordeling på 
forventet udløb

HOVED- OG NØGLETAL 2014 2013 2012
Hovedtal

Årets nettoresultat (tkr.) 2.504 3.936 1.946
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 91.993 67.709 61.619

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 40.295 40.593 38.803
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 1.650 1.700 625
Årets afkast (pct.)  3,56 6,32 4,02
Omkostningsprocent 1,27 1,22 1,90/1,25*

ÅOP 1,74 1,80 1,81
*(Gennemsnit omk. pct/Eft. ændring til Independent Bond)

Udløb 2-4 år
39%

Udløb 0-2 år
37%

Udløb over 5 år
13%

Udløb 4-5 år
11%

Tyrkiet 2%

Frankrig 22%

Tyskland 
9%

Holland
12%

USA
6%

Italien 8%

Danmark
10%

Norge
4%

Australien 4%

Østrig 4%

England
6%

Portugal 1%
Belgien 2%

Luxembourg
1%

Spanien
9%

Finans
17%

Olie & gas 6%

Industri
6%

Kontant
4%

Forsyning
12%

Forbrug
cyklisk 

2% Sundhed 2%

Forsikring
34%

Tele 12%

Forbrug-stabilt
5%

”Målet er at bevare 
realværdien og udbetale 
et godt udbytte med 
udgangspunkt i de renter, 
der opnås”

Porteføljen
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Independent Invest

Du opnår investering i 40-50 
primært europæiske virk-
somhedsobligationer udstedt 
af  sunde virksomheder. Ud-
bytte baseres på modtagne 
renter og udloddes hvert år, 
uafhængigt af  kursen på ob-
ligationerne og afdelingen. 
Formuen er primært investe-
ret i EUR og DKK. 

 Porteføljen

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

12.2012 04.2013 08.2013 12.2013 04.2014 08.2014 12.2014

43.000

Udbytte 
kr. 1.700

Udbytte 
kr. 625

35.000

37.000

39.000

41.000

De 5 største 
virksomhedsobligationer
Mapfre 5,92% 4,5%

Orange 4,25% 4,4%

Telefonica 5,0% 4,4%

Veolia 4,45% 4,3%

CNP 4,75% 4,2%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,5

Gns. eff. rente  3,6%

Kursudvikling Independent Bond
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World Wide Invest leverede i 2014 
et resultat på 10,61% efter om-

kostninger. Siden start i 2010 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 43,0%.

Året har vist gevinst for aktierne i 
Independent Global og Independent 
New Global, og selvom renterne er på et 
lavere niveau i Independent Bond, har 
også denne afdeling medvirket positivt 
til resultatet og medvirker til at balan-
cere risikoen. Dermed har World Wide 
Invest haft gevinst af  både aktier og 
virksomhedsobligationer, og som forven-
tet i Halvårsrapport 2014, har kursen 
været stigende.

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

Porteføljen
Investeringen i Independent Inve-

sts tre afdelinger, gør porteføljen solidt 
funderet med 77 aktier i sunde virksom-
heder globalt og 38 primært europæiske 
virksomhedsobligationer. Investeringer-
ne giver således en betydelig spredning 
geografisk, på sektorer og størrelse.

Med både aktier og virksomhedsob-
ligationer er porteføljen velegnet til at 
fastholde realværdien med et afkast.

Soliditet, vækst og indtjening
Aktierne i porteføljen er placeret i 

virksomheder med en egenkapitalandel 
på i gennemsnit 52%, der forrentes med 
22% efter skat. Obligationsinvesterin-
gen er tilrettelagt så porteføljen har en 
gennemsnitlig forventet løbetid på 2,6 
år, og intet papir har en forventet løbe-
tid på mere end 7 år. 

Funderet med spredning
Spredningen er stor på de stabile sek-

torer sundhed, cyklisk forbrug og stabilt 
forbrug.

Forventninger
Det er forventningen, at virksomhe-

derne i porteføljen vil vise fremgang. 
Kurserne på virksomhedernes aktier 
ventes at stige og vil være påvirket af  
forventelige større markedsudsving i 
2015. Fordelingen af  økonomisk vel-
stand i verden vil gennemgå store æn-
dringer baseret på lavere oliepris og 
ændringer i valutakurser, som vi søger 
at imødegå ved spredningen i vores inve-
steringer.

Markedsrenterne er lave og ventes 
fortsat på et lavt niveau, og resultatet 
af  virksomhedsobligationer forventes 
primært fra modtagne renter. Investe-
ringerne er yderligere spredt på forskel-
lige valuta. Kursen på World Wide In-
vest forventes samlet at stige i 2015, dog 
mere moderat end de foregående år.

Porteføljen

Investerer i aktier og 
virksomhedsobligationer 

med kort løbetid 

World Wide Invest

”Porteføljen er solidt
fordelt med 77 aktier og 38 
virksomhedsobligationer, 
og giver således stor 
spredning”

Fordeling geografisk
Aktier

Virksomhedsobligationer

Afrika
2%

Europa
26%

Japan
2%

Østeuropa
1%

Australien
12%

Sydamerika
7%

Nordamerika
33%

Asien
17%

Europa
90%

Australien 4%

Nordamerika
6%

Fordeling geografisk

HOVED- OG NØGLETAL 2014 2013 2012 2011 2010
Hovedtal

Årets nettoresultat (tkr.) 2.267 1.329 3.879 -5.748 5.503*

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 28.572 19.303 21.802 37.442 38.152

Nøgletal
Indre værdi pr. andel 1.430,04 1.292,88 1.202,54 1.050,84 1.191,14
Årets afkast (pct.)  10,61 7,51 14,44 -11,78 19,11
Omkostningsprocent 0,74 0,82 0,55 1,24 1,02**

ÅOP*** 2,86 2,88 2,65 1,63 1,42**

*Regnskabsperiode omfatter perioden 12.11.09-31.12.10
** Nøgletal er beregnet fra foreningens børsnotering 16.02.10
*** Beregning af  ÅOP fra 2012 er ændret i forhold til tidligere år

New Global 
32%

Global
43%

Bond
23%

Fordeling Independent
Kontant

2%
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Independent Invest

 Porteføljen

Vi balancerer investeringen 
med en fordeling på 75% 
globale aktier og 25% virk-
somhedsobligationer. 

Investeringerne sammensæt-
tes med aktier i Independent 
Global og Independent New 
Global, og virksomhedsobli-
gationer med  Independent 
Bond. 

World Wide Invest er
akkumulerende.

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

2010 2011 2012 2013 2014
900

1.100

1.300

Beholdning 31.12.2014
  Andel
 Antal  af  formue

Global  207 43%

New Global 258 32%

Bond 163 23%

Kontant  2%

Portefølje nøgletal
Soliditet (aktiedel) 51,7%

EKF1 efter skat 22,2%

Kurs/Indre værdi 2,5

P/E (estimat 2014) 15,9

Baseret på aktieandel, senest
tilgængelige regnskabstal (2014)
1Egenkapitalforrentning

Kursudvikling World Wide Invest

1.500

Risiko

Afkast

Solide aktier

Virksomheds-
obligationer

Realkredit-
obligationer

Statsobligationer
(DK)

Kontant

Afkast - risiko aktivklasser
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”Investering 
i kvalitets-

virksomheder, uden 
gearing og med 
betydelig global 

spredning”

Nærværende markedsrapport er udarbejdet for at give investorer og andre interessenter information om vores foreninger og inve-
steringer. Tiedemann Independent arbejder grundigt og omhyggeligt, men vi påtager os ikke ansvar for evt. fejl eller ufuldstæn-
digheder i materialet og ej heller for eventuelle tab eller skade som følge af  modtagerens anvendelse af  materialet.
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Fact Sheet 
Independent Global 
Opdateret 31. december 2014 

Profil 
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. 

Værdier 
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.  

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 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 51,57%  P/E (estimat 2014) 16,53 
EKF efter skat 22,22% Kurs/Indre værdi 3,13 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2014) 

De 10 største aktier 
Couche-Tard 6,79% Aetna 3,19% 
Gilead Sciences 6,77% Petsmart 2,92% 
Johnson & Johnson 3,75% Microsoft 2,92% 
Humana 3,48% Recordati 2,79% 
Walgreens 3,42% Hennes & Mauritz 2,69% 

 
Regnskabstal 31. december 2014 
Formue 342 mio. DKK 
Udbytte årligt 500 DKK (2014) 
Omsætningshastighed 0,04 
Sharpe Ratio 2,44 
 

Omkostninger 
Af gennemsnitlig formue 2014 1,97% 
ÅOP 2014 2,40% 
Emissionstillæg 1,45% 
Indløsningsfradrag 0,75% 
 

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 

Der investeres uafhængigt af 
indeks. Det globale indeks er 
anført til information for investor. 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060549277 
Bloomberg-ticker IIIGLO:DC 
Afdeling under Invf. 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 16,13% / i alt 82.688 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. 

Til 31. december 2014 
Justeret for 1:2 split 1. april 2014 
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Fact Sheet 
Independent New Global 
Opdateret 31. december 2014 

 
Profil 
Du opnår investering globalt i veldrevne virksomheder med fokus på 
de nye markeder. Virksomhederne har aktiviteter i vækstlande i 
Asien, Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Central og  Østeuropa 
samt i Australien. Der spredes på sektorer i virksomheder, der viser 
styrke i soliditet, indtjening og vækst. 

Værdier 
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.  

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. 

Porteføljenøgletal 
Soliditet 51,55%  P/E (estimat 2014) 15,24 
EKF efter skat 22,15% Kurs/Indreværdi 1,85 
Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2014) 

De 10 største aktier 
Ramsay Health Care 8,84%  Jardine Strategic 4,07% 
Sound Global 8,14% Tiger Brands 3,44% 
Ansell Limited 5,98% Banco Bradesco 3,42% 
Ambev 5,88% Reliance Industries 3,05% 
CSL Limited 5,75% Arca Continental 2,87% 

 
Regnskabstal 31. december 2014 
Formue 113 mio. DKK 
Udbytte årligt 250 DKK (2014) 
Omsætningshastighed 0,08 
Sharpe Ratio 0,77 
 

Omkostninger 
Af gennemsnit 2014 1,99% 
ÅOP 2014 2,39% 
Emissionstillæg 1,45% 
Indløsningsfradrag 0,75% 

 
Køb og salg 
Independent New Global er børsnoteret og kan 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 

Udvikling 
Årligt afkast Indre værdi (DKK) 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Til 31. december 2014 

Der investeres uafhængigt 
af indeks. Det globale 
indeks er anført til informa-
tion for investor. 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060549350 
Bloomberg-ticker IIINEW:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 25.000 DKK 
Børsnoteret 12. december 2005 
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 nye markeder 
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 6,67% / i alt 30.032 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. 

Justeret for 1:2 split 1. april 2014 
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Fact Sheet 
Independent Bond 
Opdateret 31. december 2014 

 
Profil 
Du opnår investering i 40-50 primært europæiske virksomhedsobli-
gationer udstedt af sunde virksomheder. Udbytte baseres på mod-
tagne renter og udloddes hvert år, uafhængigt af kursen på obligati-
onerne og afdelingen. Formuen er primært investeret i EUR og DKK. 
Der investeres uafhængigt af eventuelle indeks, og der anvendes 
ikke valutakursafdækning. 

Værdier 
Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 
Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 
flerårig periode at bevarerealværdien 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.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 
Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Strategien er langsigtet, og 
afdelingen investerer i Investment Grade ratede obligationer supple-
ret med obligationer svarende til rating BB– eller bedre med fokus 
på europæiske virksomhedsobligationer. Ikke ratede papirer vurde-
res efter egen regnskabsanalyse. 

Udvikling 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060091908 
Bloomberg-ticker IBASENG:DC 
Afdeling under Invf. Independent Invest 
Stykstørrelse 50.000 DKK 
Børsnoteret 12. september 2007 
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 40-50 virksomhedsobligationer,  
Investeringsstil Bond Picking 
Regnskabsanalyse Egen, rated BB– og højere 
Benchmark/Gearing Ingen 
Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 
Anbefales til  Privat, pension, fonde/selskaber 
Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 
Gns. årligt afkast siden start 5,78% 
(Simpelt gns., efter omkostninger, inkl. udbytte) 

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og der er  
risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan forekomme og 
ved ekstreme begivenheder med måske 25%. For at opnå bedst 
mulige afkast og imødegå risici, investeres der i en europæisk 
bredt sammensat portefølje af virksomhedsobligationer med kor-
tere løbetid udstedt af ordentlige virksomheder, der forventes at 
servicere deres gæld, spredt på sektorer og geografisk. Nøgletal 
er beregnet ud fra informationer, der bygger på kilder vi finder 
pålidelige. Se gældende prospekt. Der tages forbehold for evt fejl. 

Porteføljenøgletal 
Gennemsnit år til udløb/kald 2,5    
Gennemsnit effektiv rente  3,6%  
 

De 10 største virksomhedsobligationer 
Mapfre 5,921% 4,47%  RWE 4,625% 4,14% 
Orange 4,25% 4,43% Swiss Life 5,849% 4,04% 
Telefonica 5% 4,38% Origin Energy 4% 3,77% 
Veolia 4,45% 4,31% Raifeissen 5,163% 3,63% 
CNP 4,75% 4,21% AXA 5,777% 3,50% 

 
Regnskabstal 31. december 2014 
Formue 92 mio. DKK 
Udbytte årligt 1.650 DKK (2014) 
Omsætningshastighed 0,19 
Sharpe Ratio NA 
 

Omkostninger 
Af gennemsnit 2014 1,27% 
ÅOP 2014 1,74% 
Emissionstillæg 1,45% 
Indløsningsfradrag 0,75% 

 
Køb og salg 
Independent Bond 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) Årligt afkast 

Til 31. december 2014 



Fact Sheet World Wide Invest Opdateret 30. juni 2014  Profil Vi balancerer investeringen med en fordeling på 75% globale aktier og 25% virksomhedsobligationer. Investeringerne sammensættes med aktier i Independent Global og Independent New Global, og virksomhedsobligationer med  Independent Bond. 

Værdier Tiedemann Independent A/S forestår analysen, og 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. Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, tillidsfuldt og ansvar-ligt i alle sammenhænge og for os er det naturligt at investere sam-men med vores investorer.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Der sker spredning i de tre afdelinger med hver 40-50 sunde virksomheder. Strategien er lang-sigtet, og med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af indeks, med fordeling 80% globale aktier og 20% virksomhedsobligationer. Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og størrelse, med fokus på veldrevne virksomheder i en sund udvikling.  

Udvikling Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Indre værdi (DKK) 

Stamdata Fondskode, Nasdaq OMX DK0060209336 Bloomberg-ticker WORLDWD:DC Afdeling under World Wide Invest Stykstørrelse 1.000 DKK Børsnoteret 16. februar 2010 Akkumulerende  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 Independent Global, New Global og Bond Regnskabsanalyse Egen Benchmark/Gearing Ingen Risikomærkning - Finanstilsynet Gul Anbefales til  Pension, frie midler, børneop-sparing, virksomhedsordninger Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år Afkast siden start i alt 33,46% (efter omkostninger)  

Risiko og imødegåelse Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må altid påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan udgøre 20-40% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og imødegå risici, investeres der i både aktier og europæiske virksomhedsobligationer via Independent Invest i globale bredt sammensatte porteføljer af ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sektorer, geo-grafi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra senest tilgæn-gelige informationer, og bygger på kilder vi finder pålidelige. Der henvises til gældende prospekt, og der tages forbehold for evt. fejl. 

Fra 16. februar 2010 til 30. juni 2014 Der investeres uafhængigt af indeks.  

Porteføljenøgletal Soliditet 49,91%  P/E (estimat 2014) 17,16 EKF efter skat 20,92% Kurs/Indre værdi 3,33 Baseret på aktieandel, senest tilgængelige regnskabstal (2013)  Beholdning 30.06.2014 Antal Andel af formue  Independent Global  172 45% Independent New Global  218 36% Independent Bond  92 18%  Kontant     1%   Regnskabstal 2013 Formue 19 mio. DKK Omsætningshastighed 0,00 Sharpe Ratio N.A.  Omkostninger Af højeste formue 2013 0,76% Af gennemsnit 2013 0,82% ÅOP 2013 2,88% Emissionstillæg 1,45% Indløsningsfradrag 0,75%  Køb og salg World Wide Invest 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.worldwideinvest.dk 

Fact Sheet 
World Wide Invest 
Opdateret 31. december 2014 

 
Profil 
Vi balancerer investeringen med en fordeling på 75% globale aktier 
og 25% virksomhedsobligationer. Investeringerne sammensættes 
med aktier i Independent Global og Independent New Global, og 
virksomhedsobligationer med  Independent Bond. 

Værdier 
Tiedemann Independent A/S forestår analysen, og 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. Vi arbejder ud fra den 
grundlæggende værdi at optræde ordentligt, tillidsfuldt og ansvar-
ligt i alle sammenhænge og for os er det naturligt at investere sam-
men med vores investorer.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 
Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Der sker spredning i de tre 
afdelinger med hver 40-50 sunde virksomheder. Strategien er lang-
sigtet, og med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, 
sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af indeks, 
med fordeling 80% globale aktier og 20% virksomhedsobligationer. 
Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og størrelse, 
med fokus på veldrevne virksomheder i en sund udvikling.  

Udvikling 
Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Indre værdi (DKK) 

Stamdata 
Fondskode, Nasdaq OMX DK0060209336 
Bloomberg-ticker WORLDWD:DC 
Afdeling under World Wide Invest 
Stykstørrelse 1.000 DKK 
Børsnoteret 16. februar 2010 
Akkumulerende  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 Independent Global, New Global 

og Bond 
Regnskabsanalyse Egen 
Benchmark/Gearing Ingen 
Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 
Anbefales til  Pension, frie midler, børneop-

sparing, virksomhedsordninger 
Anbefalet investeringshorisont Min. 3-5 år 
Afkast siden start i alt 43,00% 
(efter omkostninger)  

Risiko og imødegåelse 
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må altid 
påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan udgøre 20-
40% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og imødegå risici, 
investeres der i både aktier og europæiske virksomhedsobligationer 
via Independent Invest i globale bredt sammensatte porteføljer af 
ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sektorer, geo-
grafi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra senest tilgæn-
gelige informationer, og bygger på kilder vi finder pålidelige. Der 
henvises til gældende prospekt, og der tages forbehold for evt. fejl. 

Fra 16. februar 2010 til 31. december 2014 

Der investeres uafhængigt af indeks.  

Porteføljenøgletal 
Soliditet 51,56%  P/E (estimat 2014) 15,95 
EKF efter skat 22,19% Kurs/Indre værdi 2,45 
Baseret på aktieandel, senest tilgængelige regnskabstal (2014) 

 
Beholdning 31.12.2014 Antal Andel af formue  
Independent Global  207 43% 
Independent New Global  258 32% 
Independent Bond  163 23%  
Kontant     2%  

 
Regnskabstal 31. december 2014 
Formue 29 mio. DKK 
Omsætningshastighed 0,00 
Sharpe Ratio N.A. 
 

Omkostninger 
Af gennemsnitlig formue 2014 0,74% 
ÅOP 2014 2,86% 
Emissionstillæg 1,45% 
Indløsningsfradrag 0,75% 
 

Køb og salg 
World Wide Invest 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.worldwideinvest.dk 
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Independent Invest

Analyse og research
Peter Smed Andersen

cand. polit., forestår regn-
skabsanalysen og har en 
solid erfaring gennem 
mange års regnskabs-
analyse af  børsnoterede 
virksomheder. Har således 

en kompetence i bedømmelse af  virksomheders 
regnskabstal, ledelse og udviklingen i virksomhe-
dernes kapitalforhold og indtjening. 

Henrik Tiedemann er porte-
føljeforvalter og har grund-
lagt foreningen og udviklet 
idé og koncept. 

Har i mere end 20 år dre-
vet egen virksomhed med 
fokus på investering, finan-

siel rådgivning og økonomisk styring. Erfaring og 
viden bygger også på en mangeårig international 
bank- og børserfaring og fra samarbejde med dan-
ske og udenlandske banker.

Børge Nordgaard Hansen, administrerende direktør 
Farum. Bestyrelsesformand for foreningerne og 
bestyrelsesmedlem i flere selskaber. Har bestridt 
bestyrelseshverv i flere industriorganisationer, 
endvidere medvirket ved et betydeligt antal virk-
somhedshandler samt ledet virksomheder i ind- og 
udland.

Thorkild Juul Jensen, administrerende direktør 

Allerød, har bestridt bestyrelseshverv inden for 
Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, 
GiroBank og ATP og bestrider bestyrelseshverv i 
flere danske virksomheder. 

Erik Neuberg Rasmussen, direktør Vejle, driver 
EGR International, en investerings- og handels-
virksomhed. Har ejet industrivirksomheden To-
bøl Dæk A/S grundlagt i 1950 og i 2005 afhændet 
til Bridgestone. Sidder i bestyrelsen for flere fag-
lige råd og sammenslutninger.

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

Kontakt til investorerne
Henrik Tiedemann og Christian Tiedemann er direktører for Tiedemann Independent A/S, der har tilla-
delse fra Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab. Foruden at administrere foreningerne yder 
Tiedemann Independent A/S individuel investeringsrådgivning og formueforvaltning. 

Porteføljeforvaltning
Christian Tiedemann 

porteføljeforvalter er eksa-
mineret eksportør fra Den 
Danske Eksportskole, har 
mangeårig kompetence i 
regnskabsanlyse og udvæl-

gelse af  virksomheder til investering, endvidere 
deltagelse i management programmer på IMD og 
internationale investeringsseminarer.

Økonomi
Klaus Serup HD (R)

er uddannet revisor og er 
ansvarlig for regnskaber, 
compliance samt rappor-
tering til offentlige myn-
digheder. Har en betyde-
lig kompetence indenfor 

finansiel regnskabsaflæggelse og styring.

Tiedemann Independent A/S • Vimmelskaftet 48 • 1161 København K • 3315 6015 • kontakt@tiedem.dk

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


