
Markedsrapport 2013

Independent Invest

De uafhængige investeringsforeninger

” Vi lader os ikke ryste 
af  udsving i prisen på 
aktier, da vi investerer 
i solide virksomheder 

langsigtet.

World Wide Invest
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World Wide Invest - udvikling siden start

Independent Invest og World Wide Invest er alle børsnoterede 
og kan købes gennem alle danske banker og netbanker. 

Investerer i virksomheder i de 
etablerede økonomier i verden.

Fondskode DK0010300862

Afkast siden start: 126%

Investerer globalt i veldrevne 
virksomheder med fokus på de 
nye markeder.

Fondskode DK0060020725

Afkast siden start: 46%

Investerer i primært 
europæiske virksomheds-
obligationer med kort løbetid.

Fondskode DK0060091908

Afkast siden start: 8%

Investerer i både aktier og 
virksomhedsobligatioener.

Fondskode DK0060209336

Afkast siden start: 29%
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Mål og værdier
Foreningens navn er en garanti til 
vores investorer om uafhængighed og 
engagement. 

Bestyrelsens og direktionens med-
lemmer finder det naturligt selv at 
investere i foreningen for også derved 
at vise deres tillid.

Siden starten for godt 10 år siden, hvor 
jeg fik idéen til at stifte Independent 

Invest, som en uafhængig forening, er 
formuen mere end fordoblet. Det placerer 
foreningen blandt de bedste investerings-
foreninger i Danmark. Vi har samtidig ud-
viklet en stærk og slank organisation med 
et kompetent team med fem kollegaer.

Independent Invest og World Wide Invest
Foreningen har to globale aktieafdelin-

ger, Independent Global og Independent 
New Global samt Independent Bond, der 
kom til i 2012 med europæiske virksom-

hedsobligationer. Endvidere World Wide 
Invest, hvor investeringerne balanceres 
med 80% globale aktier og 20% virksom-
hedsobligationer. Den er særlig velegnet til 
virksomhedsordning, pension og gaver til 
næste generation.

Formuerådgivning
Yderligere tilbyder vi vores investorer 

formueforvaltning og dækker således de 
flestes individuelle investeringsbehov for 
balanceret investering i forhold til risiko-
profil både i aktier og virksomhedsobliga-
tioner. Det giver en solid portefølje.

Idéerne bag Independent Invest 
Idégrundlaget bygger på solide inve-

steringer, der holder, selvstændighed, et 
enkelt koncept og gennemskuelige priser. 
Vi gør det, der er bedst for vores investo-
rer og så for os. Vi er naturligvis også selv 
investorer.

 Målet er at give det bedst mulige afkast 
og bevare realværdien, uanset om der væl-
ges aktier eller virksomhedsobligationer. 
Vores arbejde bygger på egen regnskabs-
analyse, hvor vi følger udviklingen i de 
enkelte virksomheder og tilpasser inve-
steringen i forhold til mulighederne på de 
globale markeder. 

Personlig kontakt – tillid og selvstæn-
dighed

Tiedemann Independent A/S varetager 
foreningernes administration og er under 
løbende tilsyn og kontrol af  Finanstilsy-
net med tilladelse til individuel investe-
ringsrådgivning. Tillid, ordentlighed, samt 
den personlige og direkte kontakt til inve-
storerne, er afgørende for os. 

Vi tilbyder aktivt vores uafhængige 
globale investeringer til investorer, der øn-
sker investeringer, der er enkle og som gi-
ver værdi for både dem som investorer og 
virksomhederne der investeres i.

Vi møder vores investorer over hele 
landet, og vi værdsætter anbefaling fra 
investorer. Ved selv at stå for vores salg, 
er det i år lykkedes os at vinde tillid hos 
nye investorer, og at kunne nedsætte vores 
salgsomkostninger.

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 således virksomheder, der 
skaber velstand på lang sigt. Og samtidig 
virksomheder der kan erhverves til fornuf-
tige priser. Tryghed og afkast er nøgleorde-
ne, og vi gearer ikke vores investeringer. 

Fremtiden
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 vækst i virk-
somhedernes kapital og indtjening vil 
afspejle sig i aktiekursen over tid, selvom 
der er udsving i aktiers kurser. Tilsvarende 
vil virksomhedsobligationer give et højere 
afkast end realkredit- og statsobligationer 
med en lavere risiko end aktier.

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

Grundlægger

Henrik Tiedemann

Fra idé til fremtid
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”Vi investerer efter samme sunde strategi, 
som da vi startede for 10 år siden”
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Det forløbne halvår

Markedsrapporten omfatter Inde-
pendent Global, Independent New 

Global, Independent Bond med virk-
somhedsobligationer samt World Wide 
Invest.

Sund udvikling og værdiskabelse glo-
balt

Vores investeringer tager altid ud-
gangspunkt i sunde virksomheder, en 
forsigtig og ordenligt tilgang med fokus 
på indhold og resultat efter omkostnin-
ger. 

I 2013 var afkast i Independent Glo-
bal og Independent New Global hen-
holdsvis 19,66% og -2,05%. Indepen-
dent Bond steg 6,32% og World Wide 
Invest 7,51%.

Det forløbne år
Udviklingen i Independent Global og 

Independent Bond var i 2013 god. In-

dependent New Global ligger i top i sin 
kategori, men har ikke levet op til for-
ventningerne.

2013 var et positivt år for aktiein-
vesteringer i de etablerede økonomier i 
verden. Tilliden og væksten er begyndt 
at bide sig fast i både USA og Europa, 
påvirket af  en lempelig pengepolitik, i 
USA, Japan og Europa. Det har styrket 
kursudviklingen på de etablerede øko-
nomier.

Investering på de nyere markeder har 
i 2013 været mere udfordrende og inve-

storerne har søgt over i virksomheder 
i de mere etablerede økonomier. Væk-
sten i virksomhederne i de nyere lande 
er fortsat pæn, og vores virksomheder i 
Independent New Global viser uændret 
god vækst i omsætning og indtjening, 
som dog endnu ikke har afspejlet sig i 
aktiekurserne. 

Valutakurser har påvirket negativt
Valutapåvirkningen har i 2013 været 

usædvanlig stor over for euroen. Vi valu-
takurssikrer ikke, da vi har en betyde-
lig valutaspredning. Kortsigtet har det 
reduceret resultatet, men langsigtet får 
virksomhederne glæde af  en forbedret 
konkurrenceevne. 

Høj indtjening, omsætning og egen-
kapital 

Investering i de bedste virksomheder 
i verden til prisen, giver ro, når aktie-

kurserne svinger. Virksomhederne 
øger fortsat egenkapitalen, der er 
betydelig i gennemsnit 50% med for-
rentning på 20% efter skat. 

Fortsat positive forventning til de 
nyere økonomier 

Væksten fortsætter i de nyere øko-
nomier, men på et lavere niveau end 

tidligere, hvilket har medført vigende 
aktiekurser på disse markeder. Det har 
dog ikke væsentligt påvirket vores virk-
somheder, der overvejende har øget såvel 
omsætning som indtjening, styrket for-
retningsgrundlaget og givet større egen-
kapital. 

Positive markedsforventninger
Året 2014 forventes igen at blive et 

tilfredsstillende år for virksomhederne 
med fremgang i forrentningsgrundla-
get, der vil påvirke aktiekurserne posi-

Resultat 2013

Global 19,66%

New Global -2,05%

Bond 6,32%

World Wide Inv. 7,51%

RESUlTAT

Independent Global 126%
Siden start og efter omkostninger

Virksomhedernes store egenkapital forrentes 
med 20%*

*Gennemsnit af  porteføljens virksomheder

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.
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”Udmelding fra centralbankerne i Japan 
og USA er en indikation af  et mere 
positivt syn på udviklingen i deres 
økonomier.”



5

tivt. Politisk og økonomisk usikkerhed 
i verdens ”hot spots” og stramninger 
af  amerikansk likviditet, kan kortsig-
tet give udsving i valutakurser og presse 
aktiemarkeder, og vil påvirke særligt de 
nyere økonomier.

Virksomhedsobligationer nyder stor 
efterspørgsel, og det forventes at fort-
sætte i det kommende år. Derfor forven-
tes mindre rentestigninger ikke væsent-
ligt at påvirke kurserne så længe korte 
stats- og realkreditobligationer har så 
lav en rente. For Independent Bond for-
venter vi derfor fortsat at kunne bevare 
realværdien med et afkast, og opnå en 
rente, der giver mulighed for et udbytte, 
i underkanten af  4 % i 2014.

Independent Global over kurs 100.000 
kroner

Siden start i 2003 har Independent 
Global mere end fordoblet sin værdi 
med et afkast på 126%. Der foreslås et 
1:2 split for begge aktieafdelinger. Det 
betyder, at hver investor i Independent 
Global og Independent New Global får 
to andele frem for en. ”Splittet” ændrer 
ikke den enkelte investors investering i 
Independent.

Efter ændringen kan hver investor 
for 125.000 kroner købe én Independent 
Global, én Independent New Global og 
én Independent Bond og opnå en bety-
delig spredning.

Med World Wide Invest opnås tilsva-
rende spredning der er særligt værdi-
fuldt for personer i virksomhedsskatte-
ordning. ▪

Det forløbne halvår (fortsat)

Køb af  andele
Independent Global 
fondskode DK0010300862

Independent New Global
fondskode DK0060020725 

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 er forsigtige med at følge 
økonomiske ”vejrudsigter” 
og de mange analyser og 
forudsigelser, der kommer fra 
”eksperter” i hele verden.”

Indtryk fra vores 10 års jubilæum på Strøget.
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Vi spår ikke om fremtiden, men vil ger-
ne give et bud på, hvad vores investorer 
kan forvente af  Independent.

Efter henholdsvis 3, 5 og 10 
år kan du med Independent for-
vente at bevare købekraften med 
et afkast. 

Ved investering i både aktier 
og virksomhedsobligationer be-
vares købekraften med et afkast. 
Større andel af  aktier giver bed-
re mulighed for afkast, og med 
virksomhedsobligationer mindre 
risiko og mindre afkast end for 
aktier. langsigtet placering af  
midler kontant og i statsobliga-
tioner udhuler købekraften.

Vi anbefaler vores investo-
rer at sammensætte deres egen 
investering langsigtet og solidt, 
så der tages hensyn til både ønske om ri-
siko og tidshorisont for udbetaling, med 
en lav handelsaktivitet. 

Har du ikke en uafhængig investe-
ringsrådgiver

Investorer, der ikke allerede har en 
uafhængig rådgiver, kan få glæde af  
Independent’s rådgivning om sammen-
sætningen af  deres investeringer. Som 
det fremgår af  vores navn er uafhæn-
gighed en kerneværdi, der giver frihed 
til at vælge og gøre det, der er bedst for 
investor. Hos os er både indhold og pris 
gennemskuelig og vores interesser er 
sammenfaldende med vores investorer. 
Det giver tryghed. 

Hvor kan vi gøre en forskel
Vi kan se, at en del af  vores investo-

rer ikke udnytter de muligheder, der er 
for at placere opsparingen i både aktier 

og virksomhedsobligationer. Du kan 
opnå en forbedring sammen med os. 

Pension, frie midler og virksomheds-
skatteordning

Flere investorer har bedt os om råd-
givning om deres samlede opsparede 
formue, hvor Independent Invest alene 
udgør en mindre del.  Vi har endnu til 
gode at møde investorer, hvor vi ikke 
kan forbedre deres investeringer målt på 
risiko og afkast. 

Vi kan gøre det samme for dig
Kontakt os for en gennemgang og til-

rettelæggelse, der passer til dig.  ▪

Det kan du forvente

10 år3 år 5 år

Mio. kr.

1,7

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,0

0,9

Kontant/statsobligation

Virksomhedsobligationer

Global aktier

Kontantindestående forventes forrentet årligt med på 0,6%, 
Independent Bond 4% og Independent Global og Independent 
New Global 6% før skat, og med en inflation 1% p.a.

Vi bemærker, at historiske og forventede afkast 
ikke er garanti for fremtidige afkast.

Udvikling af  1 mio. kr.
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Ingen kan forudsige aktiemarkedets 
pludselige udsving

Tidspunktet for køb af  aktier/inve-
steringsforeninger, men også salg, er ofte 
undervurderet, da ingen kan forudsige 
kortsigtede kursudsving. Det gælder 
også for aktier i sunde virksomheder, 
hvor kursen er følsom for markedets 
forventninger, økonomiske begivenheder 
og analyser. Derfor giver det værdi at 
sprede tidspunkt for aktiekøb over to til 
tre gange med måneders mellemrum. 

Sunde virksomheder giver værdi
For den langsigtede investor vil det 

under alle omstændigheder være godt 
at købe solide virksomheder i vækst til 
rimelige priser. Det vil over tid afspejle 
sig positivt i afkastet. Markedsusikker-
hed kan dog kortsigtet give betydelige 
udsving.

Vi ønsker alle at købe på bunden og 
sælge på toppen. Følelser kan ofte tage 
over, når man køber aktier, og egenska-
berne ved virksomheden overses. Ana-
lyser bygger på historiske data, mens 
investeringer måles fremadrettet. 

Ingen kender prisen på aktier over det 
kommende år

Det tidspunkt du vil købe, er måske 
ikke det bedste - ingen ved det. Derfor 
opfordrer vi aktieinvestorer til at sprede 
tidspunktet for køb af  aktier for at imø-

degå markedsudsving. Selv for aktier 
i sunde virksomheder, kan der komme 
hændelser der gør aktiemarkedet nega-
tivt. Du kan dele købet over tre gange, 
eksempelvis første køb i februar og så 
køb igen i maj og august. 

Beskyt dit køb mod pludselige fald
Spreder du dit køb af  aktier i sunde 

virksomheder, er fordelen i et marked 
der viser sig at falde, en mindre anskaf-

felsesværdi. Stiger markedet har du 
købt og er med på stigningen. Ved at 
sprede købstidspunktet begrænser du 
i begge tilfælde effekten ved pludselige 
markedsfald. 

Sådan køber vi i Independent også 
selv aktier i sunde virksomheder

Vi investerer i sunde virksomheder 
med en gennemskuelig forretning, høj 
egenkapital og højt afkast efter skat 
med vækst i top- og bundlinie. Når vi 
finder en virksomhed med de egenska-
ber, skal prisen være attraktiv - alligevel 
spreder vi købet over flere gange.  ▪

Spred dit købstidspunkt
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”Du beskytter dit aktiekøb
mod større markedsfald ved 
at sprede købstidspunkt”

12 måneders udvikling i stigende aktiemarked 12 måneders udvikling i faldende aktiemarked

Eksempel på historisk spredning af  køb over tre gange inden for 6 måneder i et stigende og faldende aktiemarked.

januar december januar december
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Independent Global leverede i 2013 et 
solidt resultat på 19,66% efter om-

kostninger, svarende til kr. 16.995 per 
andel. Siden start i 2003 har afdelingen 
givet et samlet resultat på 126%, hvil-
ket er blandt det bedste af  sammenlig-
nelige porteføljer.

Som forventet i Årsrapport 2012 og 
gentaget i Halvårsrapport 2013 har 
virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang, og aktiepriserne har været sti-
gende.

Omkostningsprocenten beregnet af  
henholdsvis den højeste og den gen-

nemsnitlige formueværdi blev 1,74% og 
1,95%. Der er forslag til udbytte på kr. 
1.000 pr. andel.

Porteføljen
Independent Global består af  43 

virksomheder, der er sunde med lav gæld 
og høj indtjening. 

Vi har i 2013 investeret i amerikanske 
Bed Bath and Beyond, Coach, General 
Mills lear Corp samt Wells Fargo.

Aktier i Puma, Siemens, YUM 
Brands!, Statoil, Posco, Petrobras og 
Inpex er afhændet, da virksomhederne 
ikke længere indfriede vores krav.

Årets bedste investering blev de 
amerikanske farmaceutiske virksom-

heder Endo Health Solutions og Gilead 
Sciences, efterfulgt af  italienske Re-
cordati og engelske WH Smith. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent Glo-

bal har samlet en høj egenkapitalandel 
på mere end 50% og leverer en forrent-
ning af  egenkapitalen på over 20%. 

Stor spredning
Porteføljen spredes på sektorer, stør-

relse og geografi. Største sektorer er de 
stabile sektorer sundhed, cyklisk for-
brug og stabilt forbrug.

Årets resultat er med generel styrkel-
se af  EUR negativt påvirket af  valuta-
udsving i AUD, CAD, JPY, GBP, SEK 
og USD.

Forventninger
Det er vores forventning, at virksom-

hederne i porteføljen vil vise fremgang i 
omsætning og indtjening i 2014, nok på 
lavere niveau end 2013, men tilfredsstil-
lende udvikling. 

Derfor forventer vi, at det vil afspejle 
sig i højere aktiepriser ultimo 2014 un-
derstøttet af  en voksende verdensøko-
nomi i 2014, der vil være gavnlig for 
virksomhederne. 

For investorer med en investerings-
horisont på mere end 3 år, anser vi in-
vestering i sunde globale virksomheder 
som mere attraktivt end placering på 
kontantkonti eller i lavt forrentede real- 
eller statsobligationer.

Investerer i veldrevne 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Independent Global

Fordeling på sektorer

Porteføljen

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling geografisk

HoVED- oG nøGlETAl 2013 2012 2011 2010 2009

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) 44.916 32.377 -8.245 35.624 41.404
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 282.302 225.202 187.634 214.406 169.373

nøgletal
Indre værdi pr. andel 103.445 86.450 74.517 77.459 65.649
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 1.000 0 750 0 875
Årets afkast (pct.) 19,66 17,14 -3,80 19,54 32,72
Omkostningsprocent 1,95 1,93 2,03 1,80 1,73
ÅOP 2,41 2,32 2,54 2,34 2,38

”Det er vores forventning,
at virksomhederne i 
porteføljen vil vise 
fremgang i omsætning og 
indtjening i 2014”

Råvarer
3%

Forbrug -
cyklisk
28%

Forbrug - stabile
26%

Olie & gas 2%

Finans
6%

Sundhed
24%

Industri
4%

Tele 1%

Teknologi
3%

Kontant
3%

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

45%

Egenkapital over
100 mia. DKK

26%

Egenkapital under
10 mia. DKK

29%

Italien
5%

Holland 1%

UK
7%

Belgien
3%
Tyskland 

4%

Schweiz
10%

USA
42%

Japan 3%

Østrig 3%

Hong
Kong
1%

Australien 3%

Sverige
3%

Spanien
5%

Canada
6%

Finland 2%

Frankrig
2%
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navn Sektor
% af  

formue

Gilead Sciences Sundhed 5,75%

Endo Health Solutions Sundhed 4,39%

Couche-Tard Forbrug stabile 4,32%

Johnson & Johnson Sundhed 3,51%

Hennes & Mauritz Forbrug cyklisk 3,18%

Swatch Forbrug cyklisk 3,17%

Inditex Forbrug cyklisk 3,16%

N Brown Group Forbrug cyklisk 3,04%

DE STøRSTE AKTIEPoSTER

 Virksomheder af  særlig interesse

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

Johnson & Johnson blev startet af  
Johnson Brødrene i 1886. Forretninger-
ne er fordelt inden for de stabile sekto-
rer sundhedspleje, medicinsk udstyr og 
lægemidler. En milliard mennesker er 
dagligt i kontakt med et af  Johnsons 
produkter inden for blandt andet hud-
pleje, hårprodukter, cancer-, diabets- el-
ler fedmemedicin.

Andel af  formuen: 3,51%

Svenske H&M 
sælger sit prisven-
lige tøj i butikker 
over hele verden. 
H&M har i de 
seneste år suc-
cesfuldt udvidet 

salget af  tøj med butikker på nye vækst-
markeder, og formår jævnligt at skabe 
opmærksomhed med kollektioner i sam-
arbejde med anerkendte designere

Andel af  formuen: 3,18%

Schweiziske Nestlé, hvis produkter vi 
alle kender, sælger sine fødevarer over 
hele verden. Virksomhedens produkter 
omfatter bl.a. Nescafé, Nesquick, mor-
genmadsprodukter, konfektureproduk-
ter, vand og læskedrikke. Produkter der 
efterspørges i både op og nedgangstider 
og stabiliserer forrentningen.

Andel af  formuen: 2,81%

Den italienske medicinalvirksomhed Re-
cordati sælger lægemidler til behandling 
af  forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom-
me samt antibiotika, samt ikke recept-
pligtig medicin.

Andel af  formuen: 2,76% N. Brown med hovedsæde i Manchester 
er en postordre og internethandelsvirk-
somhed. Virksomhedens produkter om-
fatter en bred vifte af  brands inden for 
tøj, primært til kvinder.

Andel af  formuen: 3,04%
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Independent New Global leverede 
i 2013 et resultat på -2,05% efter 

omkostninger, men er alligevel vel i top 
blandt sammenlignelige fonde. Siden 
start i 2005 har afdelingen givet et sam-
let resultat på 46%.

Virksomhederne i porteføljen har 
som ventet i Årsrapport 2012 og Halv-
årsrapport 2013 vist fremgang. Investo-
rernes interesse for de nyere markeder 
har været svag, og resultat af  investe-
ringerne er ikke steget som ventet. 

Omkostningsprocenten beregnet af  
henholdsvis den højeste og den gen-
nemsnitlige formueværdi blev 1,90% og 
1,98%. Der er forslag til udbytte på kr. 
500 pr. andel.

Porteføljen
Independent New Global består af  

41 aktier i sunde virksomheder. 

Vi har i 2013 suppleret porteføljen 
med aktier i de malaysiske gummivirk-
somheder Supermax Corp og Kos-
san Rubber samt Petronas Chemicals. 
Endvidere er japanske Isuzu, med stor 
eksport af  biler til de nye markeder 
købt, ligesom vi i slutningen af  året har 
købt aktier i de tyrkiske banker Garanti 
Bank og Halk Bank samt forsikrings-
virksomheden Anadolu Hayat Emekli-
lik.

Aktier i YTl, Shell Refining, Stal-
produkt, Oil Search og Vale er solgt, da 
de ikke længere levede op til vores krav.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New 

Global er sunde med en lav gæld og en 
høj egenkapitalandel på 50%, der for-

rentes med mere end 20% efter skat. 

Stor spredning
Investeringerne er fordelt på 18 lan-

de, på sektorer og størrelse. De stabilise-
rende sektorer sundhedspleje og forbrug 
er de mest betydende sektorer. Resulta-
tet er påvirket af  valutaudsving, med 
vigende kurser på AUD, CSK, HKD, 
MYR, SGD, TRY og ZAR.

Forventninger
Også i de kommende år forventer vi, 

at væksten i verden bliver domineret af  
økonomisk fremgang i de nyere økono-
mier, skabt af  fortsat befolkningsvækst 
og øget velstand. 

På de nyere markeder blev den posi-
tive udvikling i virksomhederne i 2013 

ikke reflekteret i aktiekursen. Aktie-
kurser vil svinge, og vi venter, især for 
New Global, at den positive udvikling i 
virksomhederne vil vise sig i kurserne i 
2014 i takt med, at investorerne igen får 
mere appetit på investering på de nyere 
markeder.

Politisk og økonomisk usikkerhed i 
verdens ”hot spots” og stramninger af  
amerikansk likviditet, kan dog kortsig-
tet give udsving i valutakurser og presse 
aktiemarkeder.

Porteføljen

Fordeling geografisk

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling på sektorer

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på de nye 
markeder

HoVED- oG nøGlETAl 2013 2012 2011 2010 2009

Hovedtal
Årets nettoresultat (tkr.) -2.596 23.422 -26.621 36.915 50.009
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 128.146 133.963 119.957 151.015 148.627

nøgletal
Indre værdi pr. andel 64.917 66.748 56.081 68.957 53.850
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 500 500 625 1.000 0
Årets afkast (pct.)  -2,05 20,24 -17,37 28,05 52,86
Omkostningsprocent 1,98 1,95 2,05 1,84 1,74
ÅOP 2,44 2,34 2,55 2,29 2,38

Independent new Global

”Vi venter, især for
New Global, at den positive 
udvikling i virksomhederne 
vil vise sig i kurserne i 
2014”

Egenkapital over
100 mia. DKK

9%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

49%

Egenkapital under
10 mia. DKK

42%

Forbrug-
stabile
34%

Råvarer
5%

Tele
9%

Industri
6%

Sundhed
22%

Finans 7% Olie & gas
5%

Forbrug-
cyklisk

4%

Kontant
4%

Forsyning 
4%

Østrig
1%

Tjekkiet
3%

Hong Kong
15%

Australien
18%

Brasilien
11%

Chile
3%

Mexico
4%

Argentina
3%

Indien
2% Polen 1%

Irland
4%

Sydafrika
5%

Singapore
6%

Rusland
8%

Malaysia
9%

Japan
2%

Tyrkiet
3%

Ungarn 2%
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navn Sektor

% af  

formue

Sa Sa International Forbrug stabile 7,42%

Magnit Forbrug stabile 6,98%

Ambev Forbrug stabile 6,98%

Ramsay Health Care Sundhed 5,72%

Ansell Sundhed 4,68%

Dragon Oil Olie & gas 3,97%

CSl Sundhed 3,90%

Sound Global Forsyning 3,04%

DE STøRSTE AKTIEPoSTER

 Virksomheder af  særlig interesse

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

Ansell pro-
ducerer og 
sælger gum-
mihandsker 

til medicinalsektoren og industrien. Virk-
somheden, der kan føre sine aner tilbage 
til 1800 tallet, har hovedsæde i Australi-
en, med aktiviteter på de nyere markeder 
og beskæftiger 12.000 medarbejdere. 

Andel af  formuen: 4,68%

Japanske Isuzu Motors producerer og 
sælger biler, lastbiler, busser og bildele, 
med stor afsætning på de nyere marke-
der. Isuzu startede i Tokyo i 1916, og be-
skæftiger i dag 26.000 medarbejdere.

Andel af  formuen: 1,58%

Det tyrkiske livsforsikringsselskab 
Anadoly Hayat Emeklilik er ny i New 
Global porteføljen. Virksomheden blev 
startet i 1990 og vil i de kommende år 
nyde godt af  fortsat vækst i tyrkernes 
vilje og evne til at spare op til pension, i 
takt med øget velstand.   

Andel af  formuen: 0,93%Sembcorp er forsyningsselskab inden for 
vand og el. Desuden ingeniørvirksom-
hed med globale aktiviteter med skibs-
reparationer og servicering af  offshore 
olieindustrien. Sembcorp har hovedkon-
tor i Singapore og 50% af  sin omsæt-
ning her.

Andel af  formuen: 2,57%

Arca producerer, distribuerer og sælger 
Coca-Colas produkter i primært Mexico 
og Argentina. Arca beskæftiger 40.000 
medarbejdere, og sortimentet omfat-
ter sodavand, vand, juice, energidrik, 
snacks og slik.

Andel af  formuen: 2,20%
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Independent Bond leverede i 2013 et 
afkast på 6,32% efter omkostnin-

ger svarende til kr. 2.452 per andel. Det 
placerer afdelingen i toppen af  sammen-
lignelige porteføljer hos danske investe-
ringsforeninger. 

Afkastet mere end indfrier forvent-
ningerne i Halvårsrapport 2013 og er 
sammensat dels af  renteindtægter og 
dels ved kursgevinster med de fortsat 
faldende markedsrenter.

Omkostningsprocenten beregnet af  
henholdsvis den højeste og den gen-
nemsnitlige formueværdi blev 1,16% og 
1,22%. Med udgangspunkt i modtagne 
renter fratrukket omkostninger, er der 
forslag til udbytte på kr. 1.700 pr. andel, 
svarende til 4,4% af  primo formuen.

Vi holder målet om at bevare real-
værdien og udbetale et godt udbytte.

Porteføljen
Porteføljen er sammensat af  42 virk-

somhedsobligationer, udstedt primært 
i EUR og DKK af  virksomheder, der 
vurderes sunde og i stand til at indfri 
deres forpligtelser. Størstedelen af  por-
teføljen har en Investment grade rating.

Investeringerne er tilrettelagt, så den 
gennemsnitlige forventede løbetid er 
2,6 år, og intet papir har en forventet 
løbetid på mere end 6 år. Det giver en 
løbende indfrielse og tilgodeser porteføl-
jens likviditet.

Med størstedelen af  porteføljen inve-
steret i EUR og DKK påvirkes porteføl-
jen i mindre grad af  valutaudsving. En 
mindre del af  porteføljen er placeret i 
NOK, der er faldet i året.

I 2. halvår har vi suppleret med ob-
ligationer i norske Storebrand, og euro-
pæiske udstedelser fra Genereli, CNP 
Assurances, BNP Paribas, Enel, Mapfre 
og Veolia Environment. 

To obligationer er i halvåret indfriet, 
og vi har afhændet en obligation fra den 
svenske bank SEB og reduceret behold-
ningen i italienske Telecom Italia.

Forventninger
Målet er at bevare realværdien og 

udbetale et godt udbytte med udgangs-
punkt i de renter, der opnås. 

Markedsrenter forventes på et fortsat 
lavt niveau i 2014. Vi forventer, at der 
indtjenes renter, der giver mulighed for 
et udbytte i underkanten af  4 % efter 
omkostninger. Resultatet påvirkes af  
markedsrenter ved reinvestering, samt 
likviditeten i samfundet og alternative 
investeringsmuligheder. 

Porteføljen

Fordeling på sektorer

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

Fordeling på udløb

Fordeling geografisk

HoVED- oG nøGlETAl 2013 2012
Hovedtal

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

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

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

Independent Bond

Udløb 2-4 år
53%

Udløb 0-2 år
30%

Udløb over 5 år
5%

Udløb 4-5 år
12%

Brasilien 2%
Finland 1%

Rusland 2%

Frankrig 17%

Tyskland 
8,5%

Holland
11%

USA
4%

Italien 9%

Danmark
15%

Norge
8%

Australien 4%
Østrig 0,5%

Schweiz 1%

England
7%

Portugal 2%

Belgien 3%

Luxembourg
3%

Spanien
2%

Råvarer
0,5%

Finans
27%

Olie & gas
7,5%

Industri
7%

Kontant
4%

Forsyning
7%

Forbrug-cyklisk 3%
Sundhed 3%

Forsikring
34%

Tele 4%

Forbrug-stabilt
3%

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

% af  

formue

6,999% SOCIETE GENERAlE 2017/2049 Finans 3,62%

7,875% ORIGINENER 2018/2071 Olie & gas 3,60%

5,5% GE CAPITAl 2017/2067 Finans 3,57%

5,777% AXA 2016/2049 Forsikring 3,56%

5,7% AVIVA 2015/2049 Forsikring 3,50%

5,125% ACHMEA 2015/2049 Forsikring 3,46%

7,75% UCB 2016/2049 Sundhed 3,16%

9% BPCE 2015/2049 Finans 3,12%

DE STøRSTE PlAcERInGER

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af

120

-20

20

40

60

80

100

År 1 År 3År 2

tkr.

0

Independent Bond

Bankkonto

Statsobligation 5 år

Akkumuleret udbytte ved investering af  1 mio. kr.

Det forventede resultat efter inflation 1,0% 
p.a. efter henholdsvis 1, 2, 3 år ved investe-
ring af  1 mio. kr. i dag.

Kontantindestående ventes forrentet med 
0,6%, 5-årig statsobligation med 1,0% og 
Independent Bond 4% før skat.

”Når der investeres i 
virksomhedsobligationer sammen 
med Independent - giver det 
højere afkast end stats- og 
realkreditobligationer og lavere 
risiko end aktier”
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World Wide Invest leverede i 2013 
et resultat på 7,5% efter omkost-

ninger, svarende til kr. 90 per andel. Si-
den start i 2010 har afdelingen givet et 
samlet resultat på 29%.

Som forventet i Årsrapport 2012 og 
gentaget i Halvårsrapport 2013 har 
virksomhederne vist fremgang, renteni-
veauet været lavt, og kursen på World 
Wide Invest stigende.

Omkostningsprocenten beregnet af  
henholdsvis den højeste og den gen-

nemsnitlige formueværdi blev 0,76% og 
0,82%. World Wide Invest er akkumule-
rende, og udlodder således ikke udbytte. 

Porteføljen
Med investering i Independent Inve-

sts tre afdelinger, er porteføljen solidt 
fordelt med 84 aktier globalt i sunde 
virksomheder og 42 primært europæiske 
virksomhedsobligationer. Investeringer-
ne giver således stor spredning på sekto-
rer, lande og størrelse.

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

Soliditet og indtjening
Aktierne i porteføljen er placeret i 

virksomheder med en egenkapital på 

i gennemsnit 50%, der forrentes med 
20% 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 6 år. 

Stor spredning
Spredningen er stor på sektorer, stør-

relse og geografi. Største sektorer er de 
stabile sektorer sundhed, cyklisk for-
brug og stabilt forbrug.

Forventninger
Det er forventningen, at virksomhe-

derne i porteføljen vil vise fremgang. 
Kurserne på virksomhedernes aktier vil 
vise udsving, og samlet stige i 2014.

Markedsrenterne ventes på et fortsat 
lavt niveau, og resultatet af  virksom-
hedsobligationer primært komme fra 
modtagne renter. Samlet ventes stigende 
kurser på World Wide Invest i 2014.

Porteføljen

Investerer i aktier og 
virksomhedsobligationer 

med kort løbetid 

HoVED- oG nøGlETAl 2013 2012 2011 2010
Hovedtal

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

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

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

ÅOP*** 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

World Wide Invest

”Porteføljen er solidt
fordelt med 84 aktier og 42 
virksomhedsobligationer, 
og giver således stor 
spredning”

Fordeling geografisk
Aktier

Obligationer

Afrika
2%

Europa
30%

Japan
2%

Østeuropa
5%

Australien
10%Sydamerika

10%

Nordamerika
26%

Asien
15%

Europa
89%

Østeuropa 2%
Australien 4%

Sydamerika
2%

Nordamerika
3%

Fordeling geografisk



Fact Sheet 
World Wide Invest 
Opdateret 31. december 2013 

 
Profil 

World Wide Invest investerer i Investeringsforeningen Independent 

Invests afdelinger. Der investeres i et lige antal andele i afdelingerne 

med en fordeling 80% globale aktier og 20% virksomhedsobligatio-

ner. Aktieafdelingerne er Independent Global og Independent New 

Global og virksomhedsobligationer er 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 Inv. 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 Spar Nord 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 29,29% 

(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. dec. 2013 

Der investeres uafhængigt af indeks.  

Porteføljenøgletal 

Soliditet 50,0%  P/E (estimat 2013) 16,18 

EKF efter skat 21,0% Kurs/Indre værdi 2,68 

Baseret på aktieandel, senest tilgængelige regnskabstal (2012) 

 

Beholdning 31.12.2013 Antal Andel af formue  

Independent Global  84 45% 

Independent New Global  108 36% 

Independent Bond  84 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 

Independent Global 
Opdateret 31. december 2013 

Profil 

Independent Global investerer primært i virksomheder 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 

Stamdata 

Fondskode, Nasdaq OMX DK0010300862 

Bloomberg-ticker IIIGLO:DC 

Afdeling under Invf. Independent Invest 

Stykstørrelse 50.000 DKK 

Børsnoteret 12. november 2003 

Udbyttebetalende Ja 

Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 

Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  

 Henrik Tiedemann, grundlægger 

Depotbank—Market maker Spar Nord 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 12,62% / i alt 63.098 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. 

Porteføljenøgletal 

Soliditet 51,46%  P/E (estimat 2013) 16,86 

EKF efter skat 20,99% Kurs/Indre værdi 2,97 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2012) 

De 10 største aktier 
Gilead Sciences 5,75% Swatch Group 3,17% 

Endo Health Solutions 4,39% Inditex 3,16% 

Couche-Tard 4,32% N Brown 3,04% 

Johnson & Johnson 3,51% Nestlé 2,81% 

Hennes & Mauritz 3,18% Petsmart 2,79% 

 

Regnskabstal 2013 
Formue 282 mio. DKK 

Udbytte årligt 1.000 DKK (2013) 

Omsætningshastighed 0,15 

Sharpe Ratio 1,15 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2013 1,74% 

Af gennemsnit 2013 1,95% 

ÅOP 2013 2,41% 

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 

Årligt afkast Indre værdi (DKK) 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Der investeres uafhængigt af 

indeks. Det globale indeks er an-

ført til information for investor. 
Til 31. dec. 2013 



Fact Sheet 

Independent New Global 
Opdateret 31. december 2013 

 
Profil 

Independent New Global investerer 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 virksomhe-

der, 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 49,50%  P/E (estimat 2013) 15,42 

EKF efter skat 21,68% Kurs/Indreværdi 2,36 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2012) 

De 10 største aktier 
Sa Sa International 7,42%  Dragon Oil 3,97% 

Magnit 6,98% CSL Limited 3,90% 

Ambev 6,98% Sound Global 3,04% 

Ramsay Health Care 5,72% Jardine Strategic 2,97% 

Ansell Limited 4,68% Telecom Argentina 2,91% 

 

Regnskabstal 2013 

Formue 128 mio. DKK 

Udbytte årligt 500 DKK (2013) 

Omsætningshastighed 0,10 

Sharpe Ratio -0,04 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2013 1,90% 

Af gennemsnit 2013 1,98% 

ÅOP 2013 2,44% 

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 30. dec. 2013 

Der investeres uafhængigt 

af indeks. Det globale in-

deks er anført til informati-

on for investor. 

Stamdata 

Fondskode, Nasdaq OMX DK0060020725 

Bloomberg-ticker IIINEW:DC 

Afdeling under Invf. Independent Invest 

Stykstørrelse 50.000 DKK 

Børsnoteret 12. december 2005 

Udbyttebetalende Ja 

Formueforvaltning Tiedemann Independent A/S 

Direktion/Porteføljemanager Christian Tiedemann og  

 Henrik Tiedemann, grundlægger 

Depotbank—Market maker Spar Nord 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 5,74% / i alt 22.979 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. 



Fact Sheet 

Independent Bond 
Opdateret 31. december 2013 

 
Profil 

Independent Bond investerer i 40-50 primært europæiske virksom-

hedsobligationer udstedt af sunde virksomheder. Udbytte baseres 

på modtagene renter og udloddes hvert år, uafhængigt af kursen på 

obligationerne og afdelingen. 80% af formuen er denomineret i 

EUR, DKK, NOK, SEK, GBP, CHF. 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 Spar Nord 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 6,32% 

(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 2,61    

Gennemsnit effektiv rente  3,7%  

 

De 10 største virksomhedsobligationer 
Societe Generale 6,999% 3,62%  Achmea 5,125% 3,46% 

Origin Energy 7,88% 3,60% UCB 7,75% 3,16% 

GE 5,5% 3,57% BPCE 9,00% 3,12% 

AXA 5,78% 3,56% Munich Re 5,77% 3,07% 

Aviva 5,7% 3,50% DLG 4,52% 3,07% 

 

Regnskabstal 2013 
Formue 68 mio. DKK 

Udbytte årligt 1.700 DKK (2013) 

Omsætningshastighed 0,25 

Sharpe Ratio NA 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2013 1,16%  

Af gennemsnit 2013 1,22% 

ÅOP 2013 1,80% 

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 

Startet som Independent BasicEnergy Global i 2007. 

Afdelingen skiftede i 2012 til obligationsstrategi og 

ændringen var fuldt gennemført 1. december 2012. De 

viste resultat er for Independent Bond.  

Til 31. dec. 2013 



”Vi ønsker at være blandt de 
bedste. Det betyder for os, at 

vi investerer globalt i solide og 
ordentlige virksomheder, der 
vokser i deres forretning og 

tjener penge. Det giver tryghed 
og et godt afkast over tid”



Independent Invest

Analyse og research
Peter Smed Andersen
cand. polit., forestår regn-
skabsanalysen og har en 
solid erfaring gennem 
mange års regnskabsana-
lyse af  børsnoterede virk-
somheder. Har således en 

kompetence i bedømmelse af  virksomheders regn-
skabstal, ledelse og udviklingen i virksomhedernes 
kapitalforhold og indtjening. 

Henrik Tiedemann er porte-
føljeforvalter og har igang-
sat foreningen og udviklet 
idégrundlag og koncept. 

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

misk styring. Erfaring og viden bygger også på en 
mangeårig international bank- og børserfaring og 
fra samarbejde med danske og udenlandske banker.

Ambassadør Henning Kristiansen, Helsingør, der 
er foreningens bestyrelsesformand, har foruden 
sin internationale erfaring gennem flere år haft 
bestyrelseshverv i investeringsforeningsregi og i 
virksomheder. 

Administrerende direktør 
Thorkild Juul Jensen, 
Allerød, har bestridt besty-
relseshverv inden for Dansk 
Industri, Dansk Arbejdsgi-
verforening, GiroBank og 
ATP og bestrider bestyrel-
seshverv i flere danske virk-
somheder. 

Administrerende direktør Børge Nordgaard Hansen, 
Farum, bestyrelsesmedlem i flere selskaber og har 
bestridt bestyrelseshverv i flere industriorganisa-
tioner, endvidere medvirket ved et betydeligt antal 
virksomhedshandler samt ledet virksomheder i ind- 

og udland. 

Direktør 
Erik Neuberg Rasmussen,
Vejle, driver EGR Internatio-
nal, Vejle, en investerings- og 
handelsvirksomhed. Har ejet 
industrivirksomheden Tobøl 
Dæk A/S grundlagt i 1950 og i 
2005 afhændet til Bridgestone. 

Sidder i bestyrelsen for flere faglige råd og 
sammenslutninger.

Personerne bag

De personer, der står bag foreningen, er selv investorer i foreningen. Personer der gennem mange år har vist 
en solid og professionel indsats i deres respektive erhvervskarriere.

Direktion - Kontakt til investorerne
Henrik Tiedemann og Christian Tiedemann er direktører for Tiedemann Independent A/S, der har tilladelse 
fra Finanstilsynet til at drive investeringsforvaltningsvirksomhed. Foruden at administrere foreningen yder 
Tiedemann Independent A/S individuel investeringsrådgivning og formueforvaltning. 

Porteføljeforvaltning
Christian Tiedemann 
porteføljerådgiver er eksa-
mineret eksportør fra Den 
Danske Eksportskole, har 
mangeårig kompetence i 
regnskabsanlyse og ud-
vælgelse af  børsnoterede 

virksomheder, endvidere deltagelse i management 
programmer på IMD og internationale investe-
ringsseminarer.

Økonomi
Klaus Serup HD (R)
ansvarlig for regnskab, 
compliance og rapporte-
ring til offentlige myn-
digheder og er uddannet 
revisor. Har opbygget en 
betydelig kompetence in-

denfor finansiel regnskabsaflæggelse.

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

Bestyrelse

Fra venstre: Thorkild Juul Jensen, Børge Nordgaard Hansen, 
Henning Kristiansen, Erik Neuberg Rasmussen

Investerer i virksomheder i de 
etablerede økonomier i verden.

Fondskode DK0010300862

Afkast siden start: 29%



Independentinvest.dk


