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Investeringsforeningen Independent Invest

Den uafhængige investeringsforening

- inklusiv sammendrag 
World Wide Invest

” 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
Value & Vækst - Tryghed og Afkast

Independent Global - udvikling siden start

tkr.
100

90

80

70

60

50

40
dec 

2003
dec 

2011
dec 

2010
dec 

2009
dec 

2008
dec 

2007
dec 

2006
dec 

2005
dec 

2004
dec 

2012
aug 
2013

tkr.
80

70

60

50

40

30
dec 

2011
dec 

2010
dec 

2009
dec 

2008
dec 

2007
dec 

2006
dec 

2005
dec 

2012
aug 
2013

Independent New Global - udvikling siden start

dec 
2012

aug 
2013

jul 
2013

jun 
2013

maj 
2013

apr 
2013

mar
2013

feb 
2013

jan 
2013

tkr.

41

39

37

35

Independent Bond - udvikling siden start

Investerer i virksomheder i 
de etablerede økonomier i 
verden.
sIDe 6-7

Investerer globalt i veldrevne 
virksomheder med fokus på 
de nye markeder.
sIDe 8-9

Investerer i primært 
europæiske 
virksomhedsobligationer 
med kort løbetid.
sIDe 10-11
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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.

Vi er i dag et stærkt team, og er 
vokset siden idéen og starten på 

Independent Invest som en uafhængig 
forening i 2003. Siden kom World Wide 
Invest til i 2010. 

Investeringsstrategien bygger på 
tryghed for investor og har vist resulta-
ter, der placerer os blandt de bedste in-
vesteringsforeninger i Danmark.

Independent Invest har to globale 
aktieafdelinger, Independent Global og 
Independent New Global samt Indepen-
dent Bond med virksomhedsobligatio-
ner. World Wide Invest balancerer inve-
steringen for investorerne med omkring 
80% globale aktier og 20% virksom-
hedsobligationer.

Vi dækker således de fleste investo-
rers samlede investeringsbehov, således 
at hver enkelt investor kan tilpasse sin 
risikoprofil og investeringslængde hos os 
med globale aktier og virksomhedsobli-
gationer.

Idéerne bag
Vi bygger på solide langsigtede inve-

steringer i ordentlige virksomheder, et 
enkelt koncept og gennemskuelige inve-
steringer til konkurrencedygtige priser. 
Vi er selv investorer, i de foreninger vi 
forvalter. 

Målet er at bevare realværdien og 
give det bedst mulige afkast, uanset om 
der vælges aktier eller virksomhedsob-
ligationer, - kort sagt at gøre det der er 
bedst for investor.

Vi udvælger virksomhederne efter 
egen regnskabsanalyse, følger udviklin-
gen i de enkelte lande og tilpasser inve-
steringen på de globale markeder. Vi la-
der os ikke ryste af  udsving i prisen på 
aktier, da vi investerer i solide virksom-
heder langsigtet.

Personlig kontakt - tillid og 
selvstændighed

Tiedemann Independent – vi lægger 
vores navn til - varetager foreningernes 
administration og er under løbende til-
syn og kontrol af  Finanstilsynet. Tillid, 
den personlige kontakt til investorerne, 
er afgørende for os. Vi er to generatio-
ner, og Christian Tiedemann medvirker 
til at sikre kontinuiteten i vores arbejde, 
fastholde vores værdier og give tryghed i 
investeringerne.

Value & Vækst – Tryghed & Afkast
Vi er omhyggelige og internationale, 

når vi afsøger markederne for de mest 
veldrevne og solide børsnoterede virk-
somheder. Valget af  ordentlige virksom-
heder til fornuftige priser giver tryghed, 
skaber velstand og et godt afkast over 
tid. 

Omkostninger og formue
Vores enkle koncept sikrer en slank 

organisation. Vi gearer ikke vores inve-
steringer og handler mindst muligt. Vo-
res distribution bygger på tilfredse inve-
storer der anbefaler os, og større formue 
og flere investorer medvirker til at holde 
lavere omkostninger.

Fremtiden
Resultaterne gennem 10 år, har be-

kræftet os i, at vi er på rette kurs. Vi er 
overbeviste om, at vækst i virksomhe-
dernes kapital og indtjening afspejler sig 
i stigende aktiekurser over tid, selvom 
der kan være betydelige kortsigtede ud-
sving i kurserne foranlediget af  økono-
miske og markedsmæssige udtalelser fra 
mange sider. 

For virksomhedsobligationer er målet 
at bevare realværdien og opnå et bedre 
afkast end på indlån, eller realkredit- og 
statsobligationer med en risiko, der er 
lavere end for aktier.▪

100.000 kroner i 
Independent Global er 
siden 2003 vokset til 
201.500 kroner

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

Investeringsstrategi
Value & Vækst - Tryghed & Afkast. 
Strategien, som er fastlagt af  forenin-
gens bestyrelse, er langsigtet og med ud-
gangspunkt i Tiedemann Independents 
egen, uafhængige regnskabsanalyse. 

Foreningen Independent Invest om-
fatter aktieafdelingerne Indepen-

dent Global og Independent New Global 
samt Independent Bond med virksom-
hedsobligationer.

Beretningen indeholder en beskrivelse 
af  vores generelle investeringsstrategi, 
en vurdering af  forventninger til vækst 
og værdiskabelse i virksomheder globalt 
samt til den globale økonomiske og poli-
tiske udvikling og markedsforhold.

Værdien ved sund kapitalforvaltning
Investorerne har i første halvår 2013 

opnået et positivt afkast i foreningens 
afdelinger. 

I vores arbejde er vi bevidste om ri-
siko og at investere ordenligt med fokus 
på både indhold og resultat. Resultat 
efter omkostninger blev i halvåret: In-
dependent Global 6,60%, Independent 
New Global 0,93% og Independent 
Bond 1,28%.

Personlig forvaltning for investorerne 
i Independent Invest

Den forholdsvis høje styk-størrelse af  
vores andele giver forøget mulighed for 
personlig kontakt til vores investorer, 
der er af  væsentlig værdi for foreningen. 

World Wide Invest - der investerer i 
Independent Invest

World Wide Invest er velegnet for 
både større og mindre indskud. Investo-
rer opnår en balanceret spredning, hvor 
investeringen aktivt fordeles globalt i 
aktier og virksomhedsobligationer via 
Independent Invests tre afdelinger. 

Vi følger løbende fordelingen efter en 
fast investeringsstrategi.  World Wide 
Invest giver lavere risiko end investering 
i aktier og er særlig velegnet til pensi-
onsopsparing og til gaver til børn og 
børnebørn.

World Wide Invest er akkumulerende og 
giver derfor investorer under virksom-
hedsskatteordningen mulighed for at 
investere i både aktier og virksomheds-
obligationer.

Det forløbne halvår
Året startede positivt med pæne 

kursstigninger frem til juni måned, hvor 
der indtraf  markedsuro. Både vores 
virksomheder og aktiekurser har som 
forventet vist en positiv udvikling, dog 
påvirket af  økonomisk usikkerhed. Ny-
heder om fremtidige stramninger fra den 
amerikanske centralbank og fra Kina 
om strammere likviditet, satte verdens 
aktiemarkeder tilbage. 

Specielt nyheden om, at den ameri-
kanske centralbank ikke til evig tid for-
sætter opkøb af  statsobligationer, satte 
gang i aktieuroen. Faldene var størst 
på de nyere markeder, mens de etable-
rede markeder oplevede mere moderate 
kursfald.  

Den amerikanske centralbanks fo-
kus er at medvirke både til vækst og 
jobskabelse i USA. Udmeldingen fra 
centralbanken er derfor en indikation 
af  et mere positivt syn på udviklin-
gen i den amerikanske økonomi, hvor 
væksten har bidt sig bedre fast og bo-

ligejerne vejrer lidt morgenluft. Frem-
gangen er drevet af  private investerin-
ger samtidig med slankere offentlige 
budgetter. 

Væksttiltag og fald i YEN-kursen i 
Japan har stimuleret verdens tredjestør-
ste økonomi til at få gang i væksten og 
giver betydelig konkurrencefordel for 
japansk eksport.

Vi er derfor positive på udviklingen 
i aktiemarkerne, selvom en strammere 
likviditet hen ad vejen vil medføre lidt 
højere renter, men på et fortsat lavt ni-
veau.

Valuta med spekulative bevægelser
Valutapåvirkningen har for 2013 haft 

negativ indflydelse på resultatet, og der 
har været større bevægelser i halvåret. 
På den positive side har der været en 
mindre styrkelse af  HKD, MXN og 

Resultat 1. halvår 2013

Global 6,60%

New Global 0,93%

Bond 1,28%

RESUlTAT

Independent Global: 101,5%
Siden start og efter omkostninger

Virksomhedernes store egenkapital forrentes 
med 20%*

*Gennemsnit af  porteføljens virksomheder



”Udmeldingen fra centralbanken i USA er 
derfor en indikation af  et mere positivt 
syn på udviklingen i den amerikanske 
økonomi”
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USD på 0-2%. De fleste valutaer er fal-
det betydeligt i forhold til DKK. AUD 
er faldet 11%, mens YEN, ZAR og 
NOK er faldet henholdsvis 12%, 14% 
og 7%. CAD, MYR, GBP, og CHF er 
faldet svagt med 1-5%. 

Den betydelige valutaspredning i vo-
res investeringer betyder, at vi ikke kurs-
sikrer, og derved sparer omkostninger.

Forsat udfordringer, men med 
væsentlige forbedreringer

Væksten i verden fortsætter, dog på 
et lavere niveau. Med Europa på våge-
blus er det USA og Japan, der sammen 
med Kina ser ud til at bidrage mest til 
en positiv udvikling i verdensøkonomi-
en.  Kinas eksportvækst faldt dog i juni 
for første gang i 17 måneder. Kina for-
ventes at få en lavere, men en tilstræk-
kelig høj vækst på 7,5% til at fastholde 
en positiv økonomisk udvikling i landet.

Med fortsat lave renter som forventet 
ved årsskiftet, er investering i aktier ble-
vet øget i første halvår af  både private 
og institutionelle investorer. De lave 
renter giver flere virksomheder mulig-
hed for at udstede egne virksomheds-
obligationer frem for at låne i banken. 
Vi forventer fortsat interesse for at øge 
investeringer i aktier og virksomhedsob-
ligationer.

Independent vælger de stærke 
virksomheder 

Vi vælger vores virksomheder ud fra 
vores egen regnskabsanalyse, og frem-
mer vores investorers interesser. Det 
giver os en begrundet forventning om, 
at virksomheder med høj indtjening 
fortsat vil kunne modstå finansiel usik-
kerhed. Høj indtjening og egenkapital 
giver frihed og reducerer risiko. Aktierne 
handles forsat på attraktive nøgletal og 
priser.

Vi er overbeviste om, at det kan være 
sund fornuft ikke at følge strømmen, 
men være modig, når mange er frygt-
somme. 

Markedsforventning
Med et USA, der snart ikke blot bli-

ver selvforsynende, men også ekspor-
tør af  energi, er der mange lyspunkter 

og positive tal, der viser, at USA – som 
verdens største økonomi - er på rette 
vej med større forbrugertillid og lavere 
arbejdsløshed. Derfor ser 2013 ud til at 
blive et godt år både for vores virksom-
heder, aktiekurser og vores investorer.

Der er stadig mange udfordringer for 
de europæiske økonomier - især de syd-
lige med høj arbejdsløshed og stor gæld-
sætning - men dog også med positive 
tegn ved økonomiske tilpasninger med 

støtte fra IMF, EU og den europæiske 
centralbank til bl.a. Spanien og Græken-
land.

Vi er forsigtige med at følge økonomi-
ske ”vejrudsigter” og de mange ana-
lyser og forudsigelser, der kommer fra 
”eksperter” i hele verden. Vi investerer 
efter samme sunde strategi, som da vi 
startede for 10 år siden, og holder os til, 
at ”Forudsigelse er meget vanskelig, især 
om fremtiden” som Niels Bohr og Storm 
P. var enige om.

Hvem vi henvender os til
Foreningen henvender sig til private, 

selskaber såvel som foreninger og fonde, 
der ønsker investering i kvalitetsvirk-
somheder uden gearing og gerne vil 
opnå en betydelig global spredning af  
investeringen.

Investeringsforvaltningsselskabet 
bygger på mangeårig viden og kompe-
tence inden for kapitalforvaltning. In-
vesteringsforeningen er derudover ikke 
afhængig af  særlig viden, der har betyd-
ning for den fremtidige indtjening.

Ordentlighed
Ordentlighed har, siden foreningen 

blev stiftet i 2003, været en grundlæg-
gende værdi sammen med, at vi søger at 
optræde tillidsfuldt og ansvarligt i alle 
sammenhænge. Herunder at kommu-
nikationen til foreningens investorer og 
andre interesserede udføres med åben-
hed og i et enkelt og klart sprog.▪

Det forløbne halvår (fortsat)

Køb af  andele
Independent Global 
fondskode DK001030086-2

Independent New Global
fondskode DK006002072-5 

Independent Bond 
fondskode DK006009190-8.

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.

”
Investering i kvalitets-
virksomheder uden gearing 
og en betydelig global 
spredning”
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Independent Global leverede i 1. halv-
år af  2013 et afkast på 6,6% efter 

omkostninger, svarende til kr. 5.708 per 
andel. 

Virksomhederne i porteføljen er i 
fortsat fremgang, og aktiekurserne vil 
vise udsving, men forventes højre for 
hele 2013 end for 1. halvår.

Resultatet er præget af  fremgang i 
USA, der har bidt sig yderligere fast, 
og fortsat moderat vækst i Europa med 
usikker politisk handlekraft.

Porteføljen
Independent Global består af  43 so-

lide virksomheder globalt, valgt efter 
samme ensartede investeringsstrategi 
som da vi startede i 2003.

I 1. halvår er eksponering mod USA 
øget med investering i blandt andet Bed 
Bath and Beyond, Coach og Wells Fargo 
samt forsikringsvirksomhederne Aetna 
og Humana. 

Vi har afhændet aktier i Puma, Sie-
mens, YUM Brands!, Statoil, Posco, 
Petrobras og Inpex, der ikke længere 
levede op til vores forventninger og re-
duceret beholdningen i Inditex og China 
Mobile. 

Halvårets bedste investeringer blev de 
tre amerikanske virksomheder Bristol-
Myers, Endo Health Solutions, og Gilead 
Sciences, med aktiviteter inden for health 
care, der alle steg mere end 40%.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent Glo-

bal har en lille gæld og til gengæld en 

høj indtjening, der mindsker risikoen. 
Således udgør egenkapitalandelen i gen-
nemsnit 50%, der forrentes med i gen-
nemsnit 20% efter omkostninger. Det 

giver grundlag for et fortsat fornuftigt 
afkast. 

Stor spredning
Virksomhederne i porteføljen er valgt 

med stor spredning på sektorer, stør-
relse og geografi. De største sektorer er 
de stabiliserende cyklisk og stabilt for-
brug samt sundhed. Halvårets afkast er 
påvirket negativt af  valutakursudsving 
i australske dollar, britiske pund samt 
japanske yen.

Forventninger
Vores sunde virksomheder i porteføl-

jen har friheden til at tilpasse forretnin-
gen mod den del af  verden med størst 
vækst. Som forventet har virksomhe-
derne leveret positive resultater, som vi 
forventer fortsætter i 2. halvår med mo-
derate vækstrater. 

Virksomhedernes indtjening svarer 
til, at porteføljen forrenter markedsvær-
dien med 7 %, i forhold til markedsren-
ter i niveauet 1% til 2%. Vi forventer 
stigende aktiepriser for 2013. 

Investerer i 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Independent Global

Fordeling på sektorer

Porteføljen

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling geografisk

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

44%

Egenkapital over
100 mia. DKK

28%

Egenkapital under
10 mia. DKK

28%

Råvarer
2%

Forbrug
cyklisk
27%

Forbrug-stabile
27%

Olie & gas 2%

Finans
7%

Sundhed
23%

Industri
4%

Tele 1%

Teknologi
2%

Kontant
5%

Frankrig
2%

Holland
1%

UK
7%

Belgien 3%
Tyskland 4%

Schweiz
11%

Spanien 5%

USA
42%

Japan 3%

Østrig 2%
Hong Kong 2%

Australien
3%

Sverige
3%

Finland 2%

Canada 5 %

Italien 5%

HOVeD- OG nøGleTAl 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09

Hovedtal

Halvårets nettoresultat (tkr.) 14.827 16.455 -3.709 11.903 14.156
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 244.404 204.496 200.082 203.706 141.644
Cirkulerende andele (tkr.) 132.600 127.450 131.300 147.350 128.750

nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 92.158 80.226 76.193 69.123 54.989
Afkast (pct.) 6,60 8,70 -1,63 6,68 11,17
Sharpe Ratio 1,18 1,34 -0,02 -0,41 -0,53
Omkostningsprocent* 0,97 0,97 1,03 0,85 0,83
ÅOP* 1,54 1,36 1,54 1,38 1,46
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

”Vores sunde virksomheder 
har friheden til at tilpasse 
forretningen mod den 
del af  verden med størst 
vækst”
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Amerikanske Bed Bath & Beyond sæl-
ger forbrugsgoder relateret til badevæ-
relser, soveværelser og køkkener. Virk-
somheden er ny i Independent Global 
porteføljen.

Afsætningen sker til det amerikanske 
hjemmemarked, suppleret med aktivi-
teter i Canada og Mexico. Afsætningen 
foregår i kædens 1.500 butikker, der 
dækker et samlet areal på 4 mio. m2, 
svarende til mere end 500 fodboldbaner. 
Desuden har koncernen en omfattende 
netbutik.

Omsætning og indtjening
Siden start i 1971 er kæden vokset til 

en omsætning på mere end USD 10 mia, 
og fra 2005 er omsætningen fordoblet. I 
det seneste kvartal er omsætningen øget 
med 17%. Med fokus på omkostninger 
er indtjeningen fulgt med op, og forrent-
ningen af  egenkapitalen er nu 25% efter 
skat. Gælden i virksomheden er ubety-
delig, og egenkapitalandelen har i de se-
neste år ligget stabilt på 65-70%

Fremtiden
Virksomhedens strategi er at udvide 

forretningen med service, et stort og 
bredt produktudbud til lave priser samt 
fokus på forbedring af  infrastruktur. I 
2013 venter ledelsen et forbedret resultat 
på 6-10% sammenlignet med forrige år.

Ud over at være producent af  de kendte 
og farvestrålende ure til overkommelige 
priser, producerer og sælger Schweiziske 
Swatch Group et betydeligt udvalg af  
ure og smykker i alle prisklasser. Mær-
kerne er Omega, Breguet, Tiffany & Co, 
longiness, Rado, Tissot og Certina. 

Swatch Group kan i år fejre 30 
året for starten. Efter en krise for den 
schweiziske urbranche i midten af  
80’erne blev de farvestålende Swatch 
ure afgørende for den positive vending. 
Virksomheden beskæftiger 30.000 men-
nesker i 50 lande og afsætter ure over 
hele verden. Aktiekapitalen i Swatch 
kontrolleres af  familien Hayek, der er 
med i ledelse og bestyrelse.

Omsætning og indtjening
Swatch er på det nærmeste gældfri 

med en egenkapital højere end 80%. 
Selv med en så høj egenkapitalandel le-
verer Swatch Group en solid indtjening 
og forrentning af  egenkapitalen på 16-
17%. I 2012 steg omsætningen 15% til 
knap CHF 8 mia., eller mere end DKK 
45 mia. Driftsresultat blev forbedret 
mere end 20%.

Fremtiden
Med sit brede produktudbud og glo-

bale tilstedeværelse er Swatch godt 
rustet til at udnytte og sælge ure på 
markeder i fremgang. Tilkøb af  virk-
somheder er en del af  forretningen, og 
Swatch har flere gange succesfuldt til-
købt virksomheder – senest Simon Et 
Membrez of  Delémont.▪

navn Sektor
% af  

formue

Gilead Sciences Inc. Sundhed 4,81%

Couche-Tard Forbrug stabile 4,16%

Johnson & Johnson Sundhed 4,03%

Swatch Forbrug cyklisk 3,20%

Colruyt Forbrug stabile 3,08%

Nestlé Forbrug stabile 3,07%

Endo Health Solutions Sundhed 2,93%

Inditex Forbrug cyklisk 2,89%

De STøRSTe AKTIePOSTeR

Virksomheder af  særlig interesse

20132012201120102009

Omsætning (mia. USD)

Egenkapitalforrentning efter skat

20%

0%

5%

10%

Bed Bath & Beyond

25%

15%

30%
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Omsætning (mia. CHF)

Egenkapitalforrentning efter skat

0%

10%

8
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7

0
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4

Swatch
20%

1

2

15%

5%

9

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af
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Independent New Globals afkast over 
halvåret var påvirket af  kursud-

sving, og sluttede for 1. halvår af  2013 
på 0,93% efter omkostninger svarende 
til kr. 624 per andel.

New Globals kursudsving er større 
end for Independent Global med inve-
steringer primært i de nyere og mindre 
markeder, der har været særligt ramt af  
markedsnervøsitet i slutningen af  halv-
året. Det gør virksomheder i de nyere 
markeder mere attraktive. Vi mener at 
investorerne vil blive belønnet med et 
højere afkast.

Porteføljens virksomheder viste ufor-
andret i halvåret en fortsat fremgang, 
der giver grundlag for et tilfredsstillede 
og positivt afkast for hele året. 

Porteføljen
Independent New Global består af  

36 solide virksomheder. Den russiske de-
tailkæde Magnit steg 45% og blev – som 
i hele 2012 – halvårets bedste investe-
ring, efterfulgt af  Telecom Argentina 
der steg 32% og Mexicanske Kimberly-
Clark de Mexico, der steg  28%. 

I halvåret er solgt den australske olie-
virksomhed Oil Search, det malaysiske 
konglomerat YTl og den brasilianske 
stålproducent Vale. Vi har købt aktier i 
malaysiske Petronas Chemicals Group.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne har en lav gæld og 

en høj egenkapitalandel på gennemsnit-
lig 53%. Vi anser derfor virksomhederne 
som et sikkert sted, da der tjenes mange 
penge med en egenkapitalforrentning på 
gennemsnitlig 20% efter skat. 

Stor spredning
Der er betydelig spredning i porteføl-

jen med investeringer i 15 lande, samt 
på størrelse og sektorer. Sektorerne sta-
bilt forbrug og sundhed er mest bety-
dende. Halvårets resultat er påvirket 
negativt af  valutaudsving i australske 
dollar, britiske pund, malaysiske ringgit, 
polske zloty og sydafrikanske rand. 

Forventninger
Udviklingen i verden vil fortsat præ-

ges af  de nyere økonomier, og BRIK-
landene vil være den største økonomi-
ske forandring og drivfaktor i dette årti, 
hvor middelklassen over de næste år 
fordobles frem mod år 2020. Det betyder 
ikke alene økonomisk, men også uddan-
nelses- og sundhedsmæssig fremgang for 
denne store del af  verdens befolkning. 
Selv med USA i fremgang, vil disse lan-
de inden udgangen af  2015 tilsammen 
have en større økonomi end USA.

Vi venter fortsat fremgang for virk-
somhederne i porteføljen, der vil afspej-
le sig i aktiekurserne ved årets afslut-
ning. Virksomhedernes indtjening svarer 
til, at porteføljen forrenter markedsvær-
dien med 7 %, i forhold til markedsren-
ter i niveauet 1% til 2%, og vi venter 
fortsat stigende aktiekurser i 2013, dog 
med udsving undervejs.

Porteføljen

Fordeling geografisk

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling på sektorer

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på de nye 
markeder

HOVeD- OG nøGleTAl 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09

Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 1.293 7.983 -13.425 19.449 21.382
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 133.853 123.819 139.166 132.218 125.071
Cirkulerende andele (tkr.) 100.050 104.500 112.350 108.450 143.000

nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 66.893 59.244 61.934 60.958 43.732
Årets afkast (pct.)  0,93 6,72 -8,75 13,20 24,10
Sharpe Ratio 0,30 0,71 0,09 -0,14 -0,12
Omkostningsprocent* 0,99 0,98 1,04 0,86 0,83
ÅOP* 1,47 1,37 1,54 1,26 1,27
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Råvarer
5%

Kontant
7%

Tele
8%

Industri 6%

Sundhed
20%

Finans 4%
Olie & gas

5%

Forbrug-
stabile
37%

Forbrug-
cyklisk

4%

Forsyning
4%

Egenkapital over
100 mia. DKK

10%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

41%

Egenkapital under
10 mia. DKK

49%

Østrig
2%

Hong Kong
18%

Australien
19%

Brasilien
12%

Mexico 6%

Indien 2%

Irland
4%

Sydafrika 5%

Singapore 6%

Argentina
2%

Rusland 11%

Malaysia 6%

Tjekkiet
3%

Chile 3%

Polen 1%

Independent new Global

”
Det er investering, der vil 
belønne de, der tør bevæge 
sig lidt væk fra Europa”
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navn Sektor

% af  

formue

Sa Sa International Forbrug - stabile 8,55%

Magnit Forbrug - stabile 7,39%

Ambev Forbrug - stabile 7,24%

Ramsay Health Care Sundhed 7,05%

Ansell Sundhed 4,17%

Dragon Oil Olie & gas 3,74%

CSl limited Sundhed 3,64%

Jardine Strategic Industri 3,44%

De STøRSTe AKTIePOSTeR

De seneste års økonomiske vækst i Kina 
har betydet stigende efterspørgsel efter 
rent vand og behandling og rensning af  
spildevand. 

Sound Global har en ledende rolle 
inden for vand og spildevand i Kina, 
og virksomheden designer, opfører og 
opererer rent vand- og spildevandsfaci-
liteter. 

Grundstenen til virksomheden blev 
lagt i 1993, børsnoteringen skete i 2006, 
og Sound Global beskæftiger 1.400 med-
arbejdere.

Omsætning og indtjening
Omsætningen er vedvarende øget de 

seneste år, og indtjeningen er fulgt med. 
I 2012 steg omsætningen 16%, og den 
positive udvikling er fortsat i 2013. 

Egenkapitalandelen udgør 40%, og 
forrentningen af  egenkapitalen har de 
seneste fem år ligget på 15-18 % efter 
skat.

Fremtiden
I den 12. femårsplan er der sat fokus 

på miljø, og der vil i Kina i de kommen-
de år blive investeret massivt i rent vand 
og spildevandsfaciliteter for at dække 
Kinas nærmest umættelige behov. Det 
gør sektoren mere stabil overfor generel-
le økonomiske udsving. 

Sound Global har en ledende rolle, og 
vil også fremover nyde godt af  de nød-
vendige investeringer. Desuden er det 
ledelsens mål, at udnytte de kinesiske 
erfaringer til ekspansion uden for Kinas 
grænser.

Dragon Oil driver fra 
hovedsædet i Dubai 
uafhængig udvinding- 
og produktion af  olie og 
gas. Produktionen fore-

går offshore på felter i den Turkmenske 
del af  det Kaspiske hav, hvor 1.300 af  
virksomhedens 1.400 medarbejdere er 
beskæftiget. Desuden ejer Dragon Oil 
retten til udvinding på arealer i Tunesi-
en, Irak og senest tilkøbt i Afghanistan.

Omsætning og indtjening
Aktiemajoriteten kontrolleres af  

regeringen i Dubai. Virksomheden er 
ganske velkonsolideret med en egenka-
pitalandel på 75%, og selv med den høje 
egenkapital er egenkapitalforrentningen 
på 20-25% årligt. I 2012 steg produk-
tionen 10%, og en vigende pris på olie 
betød en uændret omsætning.

Dragon Oil har fokus på bæredygtig-
hed og miljø, og virksomhedens politik 
er at opfylde alle miljøforpligtelser for 
at være en ansvarlig global virksomhed. 
Blandt andet er afbrændingen af  rest-
gas reduceret med 2/3.

Fremtiden
Hovedpunkterne i Dragon Oils stra-

tegiplan er at accelerere udviklingen i 
Turkmenistan samt at finde værdiska-
bende tilkøb af  udvinding- og produk-
tion andre steder i verden. Mere konkret 
er det ledelsens mål, at produktionen 
fra Turkmenistan skal øges fra 67.600 
tønder om dagen i 2012 til 100.000 tøn-
der om dagen i 2015, og at dette niveau 
mindst skal fastholdes i fem år fra 2016. 
I 2013 ventes en vækst i produktionen 
på 10-15%.▪

20122011201020092008

Omsætning (mia. CNY)

Egenkapitalforrentning efter skat

20%

0%

10%

15%

Sound Global

20122011201020092008

Omsætning (mia. USD)

Egenkapitalforrentning efter skat

20%

25%

0%

5%

15%

1,0

0,8

0,0

0,4

0,6

Dragon Oil

0,2

5%

10%

2,5

2,0

0

1,0

1,5

0,5

3,0

1,2

30%1,4

Virksomheder af  særlig interesse

”
Dragon Oil har fokus på 
bæredygtighed og miljø”

Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af
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Vi har haft succes med at omlægge af-
delingen til Independent Bond, der 

i 1. halvår af  2013 leverede et afkast på 
1,28% efter omkostninger, svarende til 
kr. 497 per andel. Independent Bond er 
bedst blandt sammenlignelige porteføljer. 

Resultatet bygger på renteindtægter, 
der er lidt lavere end forventet ved star-
ten af  året, og bedre end hvad der kan 
opnås ved investering i real- og stats-
obligationer og med lavere risiko end 
aktier.

Halvårsresultat er endvidere påvirket 
af  et svagt fald i obligationskurser ved 
stigende markedsrenter samt fald i nor-
ske kroner. Formuen er primært placeret 
i EUR og DKK.

Porteføljen - Stor spredning
Porteføljen er spredt på 39 virksom-

hedsobligationer, med en gennemsnitlig 
forventet løbetid på 2,7 år, og ingen ob-
ligationer har en forventet løbetid over 7 
år. Investeringerne er tilrettelagt, så der 
løbende sker indfrielse, og afdelingens 
likviditet tilgodeses.

Virksomhedernes kreditværdighed 
vurderes som gode, med fokus på evnen 
til servicering af  gæld. Størstedelen af  
porteføljen er placeret i investmentgra-
de obligationer, der er de mest sikre, og 
er denomineret i EUR og DKK sup-
pleret med enkelte obligationer udstedt 
i USD, SEK, NOK, CHF og GBP. Der 
valutasikres ikke.

Fire obligationer er i halvåret udlø-
bet, og der er solgt 5 obligationer ved 
høj kurs. Til erstatning er der blandet 
andet erhvervet obligationer i den dan-

ske landbrugskoncern DlG udstedt i 
DKK, teleselskaberne KPN og Telecom 
Italia samt den franske bank Société 
Générale udstedt i EUR.

Forventninger
Investering i virksomhedsobligationer 

i forhold til aktier betyder en forventet 
lavere risiko og mere stabilt afkast base-

ret primært på indtjening af  renter.

Afkastet påvirkes af  den mulige mar-
kedsrente ved reinvestering samt af  li-
kviditeten i samfundet og alternative in-
vesteringsmuligheder. Renten, der trods 
mindre udsving i juni måned, forventes 
for 2013 at fortsætte på et lavt niveau. 
Inflationen er ca. 1% og afkastet for 
året forventes på 4,5% efter omkostnin-
ger, som er lidt under forventning ved 
årets start. Det forventede resultat kan 
påvirkes af  kursudsving i obligations-
kurser og udsving i valutakurser.

Vi forventer, at der indtjenes renter, 
der giver mulighed for et udbytte på 
4,5% efter omkostninger. Vi holder så-
ledes målet om at bevare realværdien og 
udbetale et godt udbytte.

Porteføljen

Fordeling på sektorer

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

Fordeling på udløb

Udløb 2-4 år
39%

Udløb 0-2 år
34%

Udløb over 5 år
3%

Udløb 4-5 år
24%

Fordeling geografisk

England 7%

Italien 5%

Danmark 14,5%

Brasilien 2%
Finland1%

Norge
9%

Sverige
3%

Rusland 2%

USA
4%

Australien 4%

Tyskland
10%

Østrig
0,5%

Portugal
4%

Frankrig
15%

Schweiz 1%

Belgien 4%

Holland 11%

Luxembourg 3%

Råvarer
0,5%

Industri
8,5%

Olie & gas
8%

Forbrug-stabile 2%

Kontant
8%

Forsyning
3%

Forbrug-cyklisk 2%
Sundhed 3%

Finans
32%

Forsikring
27%

Tele 6%

HOVeD- OG nøGleTAl 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09

Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 782 -388 -3.020 -685 4.809
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 62.566 45.221 53.039 50.786 40.505
Cirkulerende andele (tkr.) 80.900 60.900 65.750 70.100 65.750

nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 38.669 37.128 40.330 36.224 30.798
Periodens afkast (pct.)  1,28 -0,47 -4,78 -1,75 13.94
Sharpe Ratio NA 0,39 -0,30 NA NA
Omkostningsprocent* 0,62 1,02 1,04 0,91 0,89
ÅOP* 1,28 1,41 1,43 1,49 1,57

Strategi ændret til virksomhedsobligationer pr. 26/10 2012. Hoved- og nøgletal fra tidligere år er derfor ikke sammenlignelig.
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Independent Bond

”Virksomhedernes 
kreditværdighed vurderes 
som gode - med fokus på 
evnen til servicering af  
gæld”
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Med en historie, der kan føres tilba-
ge til 1864, er Société Générale en af  
Franskrigs ældste banker. Hovedsædet 
for bankens 154.000 medarbejdere er i 
Paris, og banken er vidt forgrenet med 
32 mio. kunder over hele verden. 

Société Générale er den anden største 
bank i Frankrig, og blandt verdens 100 
største virksomheder. 

Bankforretningen er opdelt i tre divi-
sioner, detail i Frankrig, detail uden for 
Frankrig samt investeringsbank. 

60% af  indtægter generes uden for 
Frankrig, og i de seneste år er banken 
blevet co2 neutral.

Omsætning og indtjening
Banken har konsolideret sig oven på 

finanskrisen, og øget indlån mere end 
udlån. Derved kan banken nu nærmest 
finansiere sit udlån med indlån, hvilket 
giver uafhængigt råderum. 

De samlede indtægter udvikler sig 
stabilt, mens fortsatte nedskrivninger 
på udlån har lagt en dæmper på de sene-
ste års indtjening, der dog hvert år har 
været positive.

Fremtiden
Efter finanskrisen har banken styrket 

sit fokus på rentabilitet, og med ud-
gangspunkt i at levere vækst med lavere 
risiko, er det målet, at øge egenkapital-
forrentningen til 10% i 2015. 

Banker er noget af  det mest gennem-
regulerede, og som endvidere betydelig 
global finanskoncern er Société Générale 
i en god position til at svare sine forplig-
telser.

Origin Energy er 
Australiens største in-
tegrerede energiselskab. 
Virksomhedens aktivi-
teter spænder fra gas-
udforskning, energipro-
duktion til detailsalg af  
energi. 

Origin producerer 13% af  Austra-
liens energi og betjener 4,3 millioner 
australske kunder. Virksomheden har 
hovedkontor i Sydney, kan føre sine rød-
der tilbage til 1946 og beskæftiger 5.800 
medarbejdere.

Som energivirksomhed har Origin 
fokus på vedvarende løsninger og er 
Australiens største leverandør af  grøn 
energi og har betydelige investeringer i 
miljøvenlige teknologier.

Omsætning og indtjening
Origin har en solvens på mere end 

45%, tjener hvert år penge og leverer 
positive pengestrømme. Omsætningen 
er siden 2009 løbende øget og resultater 
forbedret. 

Den årlige driftsindtjening udgør 
mere end 5 gange de årlige renteudgif-
ter, hvilket sikrer råderum til rentebeta-
ling på virksomhedens udestående gæld.  

Fremtiden
Som leverandør af  energi i Australien 

har Origin et ganske stabilt forretnings-
område, og driften vil også fremover le-
vere tilstrækkelige pengestrømme til at 
servicere forpligtelserne.▪

navn Sektor

% af  

formue

5,777% AXA 2016/2049 Forsikring 3,80%

6,999% SOCIETE GENERAlE 2017/2049 Finansiel 3,79%

5,5% GE CAPITAl 2017/2067 Finansiel 3,76%

5,7% AVIVA 2015/2049 Forsikring 3,72%

7,875% ORIGINENER 2018/2071 Olie & gas 3,71%

5,125% ACHMEA 2015/2049 Forsikring 3,56%

7,75% UCB 2016/2049 Sundhed 3,24%

8,667% BNP 2013/2049 Finansiel 3,20%

De STøRSTe PlAceRInGeR

Virksomheder af  særlig interesse
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Tiedemann Independent A/S

Præsentation udarbejdet af
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”Investering 
i sunde 

virksomheder
globalt skaber 

værdi for dig og 
samfundet”



Fact Sheet 

Independent Global 
Opdateret 30. juni 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 

Independentinvest.dk 

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 10.69% / i alt 50.758 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 51,89%  P/E (estimat 2013) 14,30 

EKF efter skat 20,29% Kurs/Indre værdi 2,31 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2012) 

De 10 største aktier 
Gilead Sciences 4,81% Nestlé 3,07% 

Couche-Tard 4,16% Endo Health Solutions 2,93% 

Johnson & Johnson 4,03% Inditex 2,89% 

Swatch Group 3,20% N Brown 2,83% 

Colruyt 3,08% Hennes & Mauritz 2,76% 

 

Regnskabstal 2012 
Formue 225 mio. DKK 

Udbytte årligt 0 DKK (2012) 

Omsætningshastighed 0,00 

Sharpe Ratio 1,04 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 1,80% 

Af gennemsnit 2012 1,93% 

ÅOP 2012 2,32% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

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 30. juni 2013 



Fact Sheet 

Independent New Global 
Opdateret 30. juni 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. 

Independentinvest.dk 

Porteføljenøgletal 

Soliditet 52,76%  P/E (estimat 2013) 15,21 

EKF efter skat 20,79% Kurs/Indreværdi 2,47 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2012) 

De 10 største aktier 
Sa Sa International 8,55%  Dragon Oil 3,74% 

Magnit 7,39% CSL Limited 3,64% 

Ambev 7,24% Jardine Strategic 3,44% 

Ramsay Health Care 7,05% Andina 3,15% 

Ansell Limited 4,17% Arca Continental 2,75% 

 

Regnskabstal 2012 

Formue 134 mio. DKK 

Udbytte årligt 500 DKK (2012) 

Omsætningshastighed 0,00 

Sharpe Ratio 0,55 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 1,87% 

Af gennemsnit 2012 1,95% 

ÅOP 2012 2,34% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

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. juni 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 6,72% / i alt 25.201 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 30. juni 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 

Independentinvest.dk 

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 

Årligt afkast 

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  

(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 2,7    

Gennemsnit effektiv rente  4,9%  

 

De 10 største virksomhedsobligationer 
AXA 5,78% 3,80%  Achmea 5,125% 3,56% 

Societe Generale 6,99% 3,79% UCB 7,75% 3,24% 

GE 5,5% 3,76% BNP 8,67% 3,20% 

Aviva 5,7% 3,72% BPCE 9,00% 3,17% 

Origin Energy 7,88% 3,71% Munich Re 5,77% 3,10% 

 

Regnskabstal 2012 
Formue 62 mio. DKK 

Udbytte årligt 625 DKK (2012) 

Omsætningshastighed 0,75 

Sharpe Ratio NA 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 1,54%  

Af gennemsnit 2012 1,90% 

ÅOP 2012 1,81% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

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 

Startet som Independent BasicEnergy Global i 

2007. Afdelingen skiftede i 2012 til obligations-

strategi og ændringen var fuldt gennemført 1. 

december 2012. De viste resultat er for Indepen-

dent Bond   

Indre værdi (DKK) 



Fact Sheet 
World Wide Invest 
Opdateret 30. juni 2013 

 
Profil 

World Wide Invest investerer i Investeringsforeningen Independent 

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

ne med en fordeling 80% globale aktier og 20% virksomhedsobliga-

tioner. 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.  

worldwideinvest.dk 

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 23,56% 

(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 2013 

Der investeres uafhængigt af indeks.  

Porteføljenøgletal 

Soliditet 52,3%  P/E (estimat 2013) 14,66 

EKF efter skat 20,2% Kurs/Indre værdi 2,37 

Baseret på aktieandel, senest tilgængelige regnskabstal (2012) 

 

Beholdning 30.06.2013 Antal Andel af formue  

Independent Global  84 44% 

Independent New Global  96 36% 

Independent Bond  84 18% 

Kontant   2% 

 

Regnskabstal 2012 
Formue 21 mio. DKK 

Omsætningshastighed 0,00 

Sharpe Ratio N.A. 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2012 0,38% 

Af gennemsnit 2012 0,55% 

ÅOP 2012 2,65% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

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 

 



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.

Bestyrelse
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 bestyrelseshverv inden for 
Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Gi-
roBank og ATP og bestrider bestyrelseshverv i 
flere danske virksomheder. 

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 N. Rasmussen, Ribe, driver eGR 
International, Ribe, en investerings- og handels-
virksomhed. 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


