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Independent Invest

Målsætning og værdier
Foreningens navn er en garanti til vores 
investorer om uafhængighed og engage-
ment. Vores målsætning er at opnå et 
godt afkast af  vores investeringer til glæ-
de både for vores nuværende investorer 
og for at tiltrække nye. 

Både bestyrelsens og direktionens 
medlemmer finder det naturligt selv at 
investere i foreningen for også derved at 
vise deres tillid til de beslutninger, der 
træffes. De arbejder – ligesom staben i 
øvrigt – også ud fra den grundlæggende 
værdi at optræde ordentligt, tillidsfuldt 
og ansvarligt i alle sammenhænge. 

Fra idé til fremtid
Idéen blev skabt i 2003. Investerings-
strategien bygger på tryghed for inve-
stor og har siden vist resultater, der 
placerer foreningen blandt de bedste 
investeringsforeninger. 

Independent Invest har vist resul-
tater, der er bedre end globale aktie-
indeks efter omkostninger. Foreningen 
har tre afdelinger, Independent Glo-
bal, Independent New Global og In-
dependent BasicEnergy Global. 

Investor får ved køb af  hver afde-
ling del i investering i 120 solide virk-
somheder globalt. Større spredning er 
svær at opnå. 

Idéerne bag Independent Invest 

Idégrundlaget bygger på, at den enkel-
te investor opnår et tilfredsstillende af-
kast, der bevarer realværdien gennem 
en global investering. 

Investorerne er i fokus i alt hvad vi 
foretager os, og vi er selv investorer.

Konceptet er enkelt med konkurren-
cedygtige priser, og vi er nu på vej til 
vores 10. år. 

Vi arbejder selvstændigt og udfører 
vores egen regnskabsanalyse, følger 
udviklingen på markederne, og tilpas-
ser investeringen i forhold til mulighe-
derne på de globale markeder. 

Personlig kontakt og selvstændighed

Tiedemann Independent A/S, der vare-
tager foreningens administration, yder 
individuel investeringsrådgivning og 
formueforvaltning.

Tillid og den personlige direkte kon-
takt til investorerne, er afgørende for os.

Value & Vækst – Tryghed & Afkast
Investor får både value og vækst i  
virksomheder der kendetegnes ved, at 
de skaber velstand på lang sigt.

Vi er omhyggelige og internationale, 
når vi afsøger markederne for de mest 
veldrevne solide børsnoterede virksom-
heder uanset aktieindeks.

Virksomhederne skal kunne erhver-
ves til fornuftige priser. Tryghed og af-
kast er nøgleordene, og vi gearer ikke 
vores investeringer. 

Omkostninger og formue

Det enkle koncept medfører også en 
slank organisation og dermed mulig-
hed for lavere omkostninger. Dette, 
kombineret med en voksende formue 
og nytegning, giver grundlag for at give 
et godt afkast efter omkostninger.

Forøgelse af  formuen bygger primært 
på tilgangen af  investorer gennem an-
befaling samt ved stigende kurser. 

Fremtiden

Vi fastholder vores solide globale stra-
tegi med ønske om stigende formue og 
resultater. Det betyder også personlig 
kontakt til nye netværk, hvor der kan 
ske distribution af  vores andele til nye 
investorer, der deler vores værdier. 

Målet er at skabe resultater, der be-
varer realværdien med et godt afkast. 
Vækst i virksomhedernes kapital og 
indtjening vil afspejle sig i aktiekurser 
over tid, selvom der indenfor aktieinve-
steringer er betydelige udsving i kurser.

Vi ser og søger muligheder i fremtiden. 

Henrik Tiedemann
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Det går fortsat godt for virksomhederne du 
er medejer af
I første halvår har virksomhederne i por-
teføljerne vist fortsat positiv udvikling, 
der er slået igennem på aktiekurserne, 
som ventet i Global og New Global afde-
lingerne. I BasicEnergy Global har den 
positive udvikling i virksomhederne dog 
endnu ikke vist sig i aktiekurserne, som er 
presset af  manglende politisk handlekraft 
i Europa, der har medvirket til udsving i 
råvare- og oliepriser. Værdiansættelsen af  
virksomhederne er historisk meget gun-
stig, og vi forventer, at væksten i virksom-
hederne vil fortsætte. Med det lave rente-
niveau er investering i solide virksomheder 
attraktivt. 

De økonomiske nyheder med overskrif-
ter, der bygger på frygtsomme forudsigel-
ser, usikkerhed, tab og lave renter, giver 
imidlertid det modsatte indtryk. Der er 
ingen kortsigtede løsninger af  gældssitua-
tionen i det sydlige Europa og USA, og af  
den større arbejdsløshed i de vestlige øko-

nomier. Investortilliden påvirkes af  disse 
forhold og af  de politiske krav om større 
kapitalisering af  banker og pensionssel-
skaber, der i forvejen kæmper for at leve 
op til deres forpligtelser. 

Vi må vænne os til en kraftig omforde-
ling af  de materielle og økonomiske res-
sourcer i verden, der giver større andel af  
værdier til de nyere markeder. Vi søger 
derfor særligt efter virksomheder dispone-
ret mod denne udvikling. Det er en yderli-
gere fordel ved en global disponering.

Året indtil 30. juni viser følgende resulta-
ter

 8,7 % Global

 6,7 % New Global

 -0,5 % BasicEnergy Global

Vi arbejder uændret efter vores grundlæg-
gende investeringsstrategi om at bevare re-
alværdien og skabe det bedst mulige afkast 
på langt sigt uafhængigt af  aktieindeks. 
Vi investerer i sunde og solide virksomhe-
der, hvor tilliden er stor, og som søger at 
holde sig fri af  den offentlige og bankmæs-
sige gældskrise. Vi er tilfredse med vores 
investeringer.

Virksomhederne er alle solide, viser 
vækst, og har en gennemsnitlig egenkapi-
talandel på omkring 50%. Forrentningen 
af  deres egenkapital efter skat er fortsat 
høj. For mange af  virksomhederne på over 
20%, som er over gennemsnittet for andre 
virksomheder i de enkelte brancher. Virk-
somhedernes aktier kan købes på meget 
rimelige nøgletal. 

Valuta
Afkastet i porteføljerne har været påvirket 
af  udsving i USD, YEN, HKD, AUD og 
GBP i forhold til en lidt svækket EURO. 
Politiske beslutninger påvirker udviklingen 
og kan både svække og styrke EUROen.

Den globale økonomi 
De lave renter afspejler usikkerhed. Kø-
bekraften af  bankindeståender og inve-
stering i obligationer udhules. Det, der 
normalt opfattes som en sikker havn, er en 
sikker måde at tabe realværdien af  opspa-
ringen.

Som nævnt er aktier attraktivt prissat 
og har ikke haft en større risikopræmie i 
forhold til obligationer i et halvt århund-
rede. Det direkte afkast på aktier i form af  
udbytter er højere end renter på indlån og 

Beretning
Køb af  andele
Foreningens andele er noteret på 
NASDAQ OMX Cph. Independent Glo-
bal under fondskode DK001030086-2, 
Independent New Global under fondsko-
de DK006002072-5 og Independent 
BasicEnergy Global under fondskode 
DK006009190-8. 

Andelene er registreret i Værdipapir-
centralen, og kan købes gennem alle pen-
geinstitutter og deres netbanker eller di-
rekte hos Tiedemann Independent A/S.

”Vi forventer, at væksten  
i virksomhederne vil 
fortsætte”
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statsobligationer. Solide virksomheder an-
ser vi derfor for at være et attraktivt sted 
at have en væsentlig del af  sin formue.

Verdens større aktiemarkeder har i 1. 
halvår udviklet sig positivt på nær det 
spanske.

Energipriser
Energipriserne har svinget, men holdt sig 
på et højt niveau, der endnu ikke har vist 
sig i aktiekurserne på energiselskaberne. 
Potentialet for virksomhederne indenfor 
energi burde underbygges af  en fortsat 
energi- og ressourcekrævende vækst, dre-
vet af  den voksende globale middelklasse 
i de nyere økonomier og påvirket af  større 
investeringer. Der sker en stærkere natio-
nal politisk- og økonomisk styring og ind-
griben i energiforbruget i de vestlige lande, 
der subsidierer alternative energiformer 
og påvirker prisdannelse og beskatning af  
fossile brændstoffer.

Stor gæld kræver lang afviklingstid 
Årsagerne til finanskrisen var skabt af  
spekulation og høj gældsætning i privat 
og offentligt regi og en lemfældig kredit-
givning af  bankerne. Den offentlige gæld-
sætning blev ikke mindre, men øget for at 
imødegå finanskrisen. Der kæmpes derfor 

fortsat med en uholdbar høj gæld og fort-
satte budgetunderskud, som står i vejen 
for en væsentlig bedre økonomisk udvik-
ling globalt og en højere beskæftigelse i 
Europa og USA.

Forventninger
Vi er fortsat overbeviste om, at investering 
globalt i sunde virksomheder, der viser 
vækst – som er vores grundlæggende in-
vesteringsstrategi – giver tryghed og over 
tid reducerer påvirkningen fra ”kriser”. 
Som det ser ud i øjeblikket, giver det lave 
renteniveau og udviklingen i virksomhe-
derne grundlag for fortsat forventning om 
positive aktiepriser i 2012, med udsving 
undervejs, hvilket sammen med økono-
misk nervøsitet og arbejdsløshed også har 
præget markederne de senere år. 

”Forudsigelse er meget vanskelig, især om 
fremtiden”.
Niels Bohr og Storm P. var enige om, at 
man skal være forsigtig med at spå om 
fremtiden. Det kan være sund fornuft ikke 
at følge strømmen, men være modig, når 
mange er frygtsomme.

I øvrigt henvises der til beretningen for 
de enkelte afdelinger.

Beretning (fortsat)
Risiko og imødegåelse
Historisk afkast er ingen garanti for 
fremtidige afkast. Der må altid påregnes 
risiko ved investering. Udsving i afdelin-
gerne kan udgøre 30-50% i et enkelt år. 

For at opnå bedst mulige afkast og 
imødegå risici, investeres der i en globalt 
bredt sammensat portefølje af  ordentli-
ge, solide og likvide virksomheder, spredt 
på sektorer, geografi, valuta og størrelse. 
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Afdelingen er i en analyse igen blevet 
fremhævet som en af  de bedste i Europa.

I 1. halvår viste afdelingen et afkast 
på 8,7% efter omkostninger. Virksom-
hederne i porteføljen er fortsat solide 
og tjener mange penge. Virksomhederne 
viser generelt vækst, men som forventet 
lavere end sidste år, hvor væksten var 
meget høj. 

Den aftagende vækst er præget af  
usikkerheden skabt i Europa. Lyspunk-
tet har været bedring for den amerikan-
ske økonomi. 

Aktiekurserne har i 1. halvår vist ud-
sving og er steget mere end forventet i 
lyset af  den finansielle usikkerhed, der 
fortsat har præget markedet.

Porteføljen
Porteføljen af  45 virksomheder med 
samme investeringsstrategi som ved 
starten i 2003 har vist resultat i med- 
som modgang. 

Vi har afhændet Wal-Mart på et at-
traktivt niveau, endvidere er DeNa og 
Wacker Chemie afhændet, da virksomhe-
derne ikke udviklede sig som forventet. 

Amerikanske Yum Brands med re-
staurantkæderne Pizza Hut, KFC og 
Taco Bell, er købt til porteføljen.

Japanske EPS, med aktiviteter inden 
for kliniske test til medicinalsektoren, 
samt canadiske Alimentation Couche 
Tard, der har en kæde af  nærbutikker, 
leverede de største afkast i 1. halvår. 

Det brasilianske olieselskab Petrobras 
og den tyske ingeniørvirksomhed Sie-
mens viste de største fald. Aktiekursen 
på Petrobras har været påvirket af  virk-
somhedens fortsatte store investeringer 

i nye felter, mens Siemens er faldet som 
flere andre cykliske aktier. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i afdelingen er højt kon-
soliderede med en egenkapitalandel på 
48%, og dermed en beskeden gæld. Den 
høje egenkapital forrentes med 19%. 
Disse sunde nøgletal betyder, at porte-
føljens virksomheder står stærkt og kan 
agere uafhængigt af  bankernes kapitali-
seringsproblemer. 

Vi venter, at virksomhederne vil fast-
holde fremgang i toplinien i hele 2012. 
De europæiske gælds- og arbejdsløsheds-
problemer vil fortsat præge 2. halvår og 
den nærmeste fremtid.

Stor spredning
Som nævnt består porteføljen af  45 so-
lide virksomheder med global spredning 
på geografi, sektorer og størrelse. 

De største sektorer med stabilt for-
brug, cyklisk forbrug og sundhed virker 
stabiliserende for porteføljen. 

Usikkerheden om eurosamarbejdet 
har givet, og vil give valutaudsving, og 
med en positiv påvirkning af  halvårets 
resultat. 

Forventninger
Vi venter uændret, at virksomhederne 
i 2012 vil have en høj indtjening, med 
vækst på et lidt lavere niveau. 

Selv med udsving i aktiekurserne i 2. 
halvår, forventes en fortsat stabil og høj 
indtjening i virksomhederne, der giver en 
historisk attraktiv prissætning, og uæn-
dret forventning til et positivt afkast for 
året, forudsat fortsat refinansiering af  
offentlig gæld i Europa, der mindsker 
usikkerhed og giver tiltro til fremtiden.

Fordeling på sektorer

Porteføljen
Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling geografisk

Independent Global investerer primært i 
virksomheder i de etablerede økonomier 
i verden. Investeringerne spredes på sek-
torer med fokus på veldrevne virksomhe-
der, der viser styrke i soliditet, indtjening 
og vækst, og hvor en positiv udvikling 
forventes at fortsætte.

Independent Global

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

38%

Egenkapital over
100 mia. DKK

34%

Egenkapital under
10 mia. DKK

28%

Råvarer
4%

Forbrug
cyklisk
24%

Forbrug-stabile
25%

Olie & gas
8%

Finans
3%

Sundhed
21%

Industri
5%

Tele
4%

Teknologi
3%

Kontant
3%

Brasilien 2%

Frankrig
2%

Holland
1%

UK
7%

Belgien 3%
Tyskland 

6%

Schweiz
10%

Spanien 8%

USA
25%

Norge 3%

Japan
6%

Østrig 3%
Hong Kong 4%

Australien
3%

Korea
2%

Sverige
4%

Finland 2%

Canada 5 %

Italien 4%

Hoved- og nøgletal 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 30.06.08
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 16.455 -3.709 11.903 14.156 -23.481
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 204.496 200.082 203.706 141.644 209.647
Cirkulerende andele (tkr.) 127.450 131.300 147.350 128.750 136.500

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 80.226 76.193 69.123 54.989 76.794
Afkast (pct.) 8,70 -1,63 6,68 11,17 -9,83
Sharpe Ratio 1,34 -0,02 -0,41 -0,53 0,28
Omkostningsprocent* 0,97 1,03 0,85 0,83 0,90
ÅOP* 1,36 1,54 1,38 1,46 1,61
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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BIC
De fleste er i deres dagligdag på et el-
ler andet tidspunkt i nærheden af  et af  
franske BICs produkter. 

Det startede med udviklingen af  den 
verdenskendte kuglepen, og siden da er 
forretningen udvidet til også at omfatte 
barbergrej og lightere. Virksomheden 
blev startet i 1945 af  Marcel Bich og 
Edouard Buffard, og familien Bich kon-
trollerer fortsat virksomheden, og har fa-
miliemedlemmer i ledelsen af  BIC.

BIC er repræsenteret over hele verden, 
og omsætter årligt for i omegnen af  to 
milliarder euro, hvoraf  2/3 sælges uden 
for Europa.  

Omsætning og indtjening
I 1. kvartal af  2012 øgede BIC omsæt-
ningen 9%, drevet af  fremgang især af  
salget af  barbergrej.

Nettoresultatet blev forbedret med 
7%. BIC er særdeles velkapitaliseret og 
har en egenkapitalandel på 70%, der for-
rentes med mere end 15% om året efter 
skat.

Fremtiden
BIC sælger sine produkter over hele 
verden. Samtidig med stabiliteten i om-
sætningen fra de udviklede økonomier, 
har BIC vækstmulighederne fra de ny-
ere økonomier, hvor velstandsstigninger 
øger efterspørgslen efter BICs produkter. 
BICs produkter skal bruges i både gode 
og vanskelige økonomiske tider, og aktien 
er stabiliserende i Global porteføljen.

Swatch Group
Schweiziske Swatch står som et af  ver-
dens stærkest brands, og er kendt for et 
meget stort udvalg af  farvestålende kva-
litetsure i en overkommelig prisklasse.

Swatch Group er meget mere, og pro-
ducerer og sælger desuden ure i meget 
høje prisklasser, smykker, urværker og 
komponenter til andre urproducenter. 
Blandt Swatchs mærker hører Omega, 
Breguet, Longiness, Tissot og Certina. 
Virksomheden beskæftiger 28.000 med-
arbejdere, og er domineret af  den schwei-
ziske familie Hayek, der ud over en stor 
aktiepost har flere familiemedlemmer på 
ledende poster.

Omsætning og indtjening
Swatch har igennem flere år leveret frem-
gang i omsætningen og forbedret indtje-
ning. Fremgangen er fortsat i 2012, hvor 
omsætningen i 1. halvår steg 15%, og re-
sultatet blev forbedret med 25%. 

Der har været fremgang på alle mar-
keder og inden for alle prisklasser. Egen-
kapitalandelen er en klasse for sig, og 
har vedvarende ligget mellem 70-80%. 
Swatch er således stort set gældfri, og 
trods den meget høje egenkapital, ligger 
den årlige forrentning på 15-16% efter 
skat.

Fremtiden
Ledelsen i Swatch ser optimistisk også for 
anden halvdel af  2012, og bemærkelses-
værdigt venter ledelsen vækst også uden 
for Asien. Ledelsen ser flere muligheder 
end trusler, og venter, at omsætningen i 
2012 vil nå ny rekord på mere end CHF 8 
mia., svarende til knap DKK 50 mia.

Navn Sektor
pct. af  

formue

Inditex Forbrug cyklisk 5,92%

China Mobile Telecom 4,07%

Johnson & Johnson Sundhed 3,87%

Couche-Tard Forbrug stabile 3,75%

Hennes & Mauritz Forbrug cyklisk 3,69%

Største placeringer

Navn Sektor
pct. af  

formue

Nestlé Forbrug stabile 3,42%

Endo Pharmaceuticals Sundhed 3,02%

Gilead Science Sundhed 2,94%

Swatch Forbrug cyklisk 2,82%

Semperit Industri 2,77%

Virksomheder af  særlig interesse

2007 2011201020092008

Omsætning (mia. EUR)

Egenkapitalforrentning efter skat

18%

10%

0%

2%

6%

2,0

1,2
1,4

1,8

0,0

0,4
0,6

1,0

BIC

14%

0,2

0,8

1,6

2007 2011201020092008

Omsætning (mia. CHF)

Egenkapitalforrentning efter skat

20%

8%

14%

0%
2%

6%

8

5

6

7

0

3

4

Swatch

18%
16%

1

2

4%

8%

12%

16%

12%
10%

4%
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I 1. halvår viste afdelingen et afkast på 
6,7% efter omkostninger. Som ventet har 
porteføljens virksomheder i 2012 leveret 
fremgang med høj indtjening og vækst, 
der dog var afdæmpet i forhold til 2011. 

Aktiekurserne har som ventet vist 
udsving, og er højere end ved årets be-
gyndelse.

Porteføljens kinesiske aktier har væ-
ret ramt af  spekulation i en afmatning 
af  væksten i Kina. Vi ser uændret vækst-
muligheder på de nyere markeder, der 
ikke som Europa og USA, er belastet af  
stor offentlig gæld og beskæftigelsespro-
blemer.

Porteføljen
Porteføljen består af  41 solide virksom-
heder. Der er i halvåret reduceret i antal 
ved salg af  ungarske Budapesti Elek-
tromos samt kinesiske People’s Food og 
Fufeng. 

Halvårets bedste investering blev det 
malaysiske konglomerat YTL, og den 
russiske detailkæde Magnit. 

Telecom Argentina, viser fortsat til-
fredsstillende resultater, men aktien blev 
ramt af  den argentinske nationalisering 
af  Repsols olieaktiviteter. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New Glo-
bal er velkapitaliserede med en egenka-
pitalandel på ikke mindre end 51%, der i 
2011 blev forrentet ovenud med 21%. 

Virksomhederne ventes at levere frem-
gang i toplinien i 2012, dog med en mere 
afdæmpet vækst.

Stor spredning
Spredningen af  porteføljens virksomhe-
der er betydelig på sektorer, geografi og 
størrelse i 17 forskellige lande. De stør-
ste sektorer er stabilt forbrug og sund-
hed, der udgør henholdsvis 33% og 15%. 
Udsving i valuta har i 1. halvår været 
markant, men samlet påvirket resultatet 
positivt. Selvom det er et forsigtigt valg.

Forventninger
Vi venter uændret, at virksomhederne 
i 2012 vil have en høj indtjening med 
vækst på et lavere niveau. 

Vi forventer udsving i aktiekurserne i 
2. halvår med en stabil og høj indtjening 
i virksomhederne, sammen med en histo-
risk attraktiv prissætning giver det uæn-
dret forventning om et positivt afkast 
for året. Det vil være påvirket af  fortsat 
refinansiering af  offentlig gæld i Europa, 
der på afgørende vis vil betyde mindre 
usikkerhed og større tiltro til fremtiden 
og bevare markederne for virksomheder-
ne i de nye markeder.

Porteføljen

Fordeling geografisk

Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling på sektorer

Independent New Global investerer glo-
balt 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 og New Zea-
land. Der spredes på sektorer i virksomhe-
der, der viser styrke i soliditet, indtjening 
og vækst.

Independent New Global

Hoved- og nøgletal 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 30.06.08
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 7.983 -13.425 19.449 21.382 -18.861
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 123.819 139.166 132.218 125.071 159.245
Cirkulerende andele (tkr.) 104.500 112.350 108.450 143.000 128.750

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 59.244 61.934 60.958 43.732 61.843
Årets afkast (pct.)  6,72 -8,75 13,20 24,10 -10,53
Sharpe Ratio 0,71 0,09 -0,14 -0,12 NA
Omkostningsprocent* 0,98 1,04 0,86 0,83 0,91
ÅOP* 1,37 1,54 1,26 1,27 1,64
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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16%
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stabile
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cyklisk

5%

Forsyning
4%

Egenkapital over
100 mia. DKK

12%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

46%

Egenkapital under
10 mia. DKK

42%
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5%

Hong Kong
15%
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20%
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Navn Sektor

pct. af  

formue

Ambev Forbrug - stabile 8,17%

Magnit Forbrug - stabile 6,41%

Sa Sa International Forbrug - stabile 5,92%

Ramsay Health Care Sundhed 5,48%

Dragon Oil Olie & gas 4,02%

Største placeringer

Navn Sektor

pct. af  

formue

Ansell Sundhed 3,84%

Embotelladora Forbrug - stabile 3,26%

Jardine Strategic Industri 3,18%

Banco Bradesco Finans 3,03%

CSL Limited Sundhed 2,87%

Ramsay Health Care
Siden starten i 1964, har australske Ram-
say Health Care vokset sig til Australiens 
mest betydende udbyder af  hospitals-
drift. Hvert år behandler virksomhe-
dens 30.000 ansatte 760.000 patienter på 
Ramsays 117 hospitaler. 

I de seneste år er aktiviteterne udvidet 
med hospitaler i England, Frankrig og 
Indonesien. Ramsay er i 2012 blevet til-
delt en pris som værende blandt verdens 
100 mest bæredygtige virksomheder.

Omsætning og indtjening
Ramsay har i de sidste mange år udvi-
det forretning, omsætning og indtjening. 
Gælden er reduceret og forrentningen 
af  egenkapitalen er stødt steget til over 
15%, hvilket ikke er blandt de højeste i 
porteføljen, men afspejler Ramsays for-
retningsområde.

Fremtiden
Fortsat flere ældre der lever længere, 
vil sammen med et generelt større fo-
kus på private udbydere sikre Ramsays 
vækstmuligheder. Desuden medfører 
den aldrende befolkning flere kroniske 
sygdomme, ligesom Ramsay vil få glæde 
af  generelt højere forventninger fra pa-
tienterne, samt et generelt løft af  leve-
standard og forventninger til hospitals-
behandling i de nyere økonomier.

Tiger Brands
Sydafrikanske Tiger Brands producerer 
og sælger mærkevarer inden for emballe-
rede forbrugsvarer. Virksomhedens pro-
duktsortiment omfatter korn og gryn, 
drikkevarer, snacks, hygiejne- og baby-
produkter. 

Tiger har opbygget en portefølje af  
mærkevarebrands, hvoraf  nogle er egen-
udviklede og nogle er tilkøbt. Virksom-
heden har sit primære forretningsområde 
i Sydafrika, men sælger derudover sine 
varer i 28 lande i Afrika og Mellemøsten. 

Tiger Brands er blandt de 40 mest be-
tydningsfulde virksomheder noteret på 
børsen i Sydafrika, og omsætter årligt for 
ZAR 20 mia., svarende til DKK 15 mia. 
Virksomheden beskæftiger 9.000 medar-
bejdere, hvoraf  90% er sorte.

Omsætning og indtjening
Gælden i Tiger Brands er lav, og egenka-
pitalandelen ligger på over 60%, hvilket 
giver Tiger Brands uafhængighed til bl.a. 
at gennemføre interessante tilkøb når 
muligheden byder sig. Selv med den høje 
egenkapital, er virksomheden i stand 
til årligt at forrente egenkapitalen med 
mere end 25% efter skat. Ledelsen foku-
serer på vækst, og har på nær 2010 leve-
ret fremgang. 

Fremtiden
Tiger Brands ønsker at fastholde sin le-
dende position, og levere vækst ved at 
fokusere udvikling og investeringer på de 
fremgangsrige mindre udviklede afrikan-
ske lande. Samlet er det målsætningen, 
at virksomheden hvert år skal levere en 
vækst, der er 3% højere end væksten i 
BNP i Sydafrika plus inflation. 

Virksomheder af  særlig interesse
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I 1. halvår viste afdelingen et resultat 
på -0,5 % efter omkostninger. Indtjenin-
gen i porteføljens virksomheder var som 
forventet fortsat høj. Aktiekurserne har 
vist udsving, og er ikke steget. Afdelin-
gen har således ikke vist den stigning, vi 
ventede i årsrapporten 2011.

Den usikre udvikling i Europa, samt 
frygten for fald i væksten i Kina, har be-
tydet udsving og på det seneste vist fald i 
råvare- og oliepriserne, hvilket har pres-
set forventningen til væksten i virksom-
hederne. 

Porteføljen
Hvad har vist sig bedst og ringest? 
Energi- og vandbehandlingsvirksomhe-
den Sembcorp fra Singapore, viser stor 
fremgang i ordreindgang, omsætning og 
indtjening, og blev halvårets bedste in-
vestering. 

Den kinesiske kulvirksomhed Yanz-
hou Coal Mining med fortsat tilfredsstil-
lende resultater blev en af  halvårets dår-
ligste aktier, presset af  både de vigende 
priser på råvare og investorernes mindre 
appetit på kinesiske aktier. 

Vi holder fast i de langsigtede afkast. 

Tractebel Energia, Hess Corporation 
og Schoeller-Bleckmann blev solgt fra 
porteføljen, mens oliesleskaberne Total 
og Occidental Petroleum blev købt til 
med udgangspunkt i vores uforandrede 
investeringsstrategi. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i porteføljen er højt 
kapitaliserede med en soliditet på 53%, 
hvilket gør dem i stand til at agere uaf-
hængigt – også af  bankerne. 

Virksomhederne tjener mange penge, 
og den høje egenkapital forrentes med 
17%. Uroen i Europa, og dermed den 
for tiden pressede pris på olie og råva-
rer, ventes at reducere virksomhedernes 
vækst i omsætning og indtjening i 2012.

Spredning
Porteføljen er spredt på 38 virksomheder 
inden for energi, råvarer, forsyning her-
under transport. 

Virksomheder inden for olie og gas er 
største sektor, og geografisk er porteføl-
jen spredt på 16 lande. 

Dollaren er den betydende valuta for 
BasicEnergy, og har påvirket resultatet i 
1. halvår positivt.

Forventninger
Vi venter, at virksomhederne i 2012 fort-
sat vil have en høj indtjening, der kan 
blive påvirket af  stigende omkostninger 
til eftersøgning og udvinding, på et la-
vere niveau. 

Aktiekurserne i 2. halvår forventes 
med en fortsat stabil og høj indtjening 
i virksomhederne sammen med en hi-
storisk attraktiv prissætning på aktier 
at give et positivt afkast for året - påvir-
ket af  refinansiering af  offentlig gæld i 
Europa, der vil medvirke til at stabilisere 
olie- og råvarepriserne.

Independent BasicEnergy Global

Porteføljen
Fordeling på egenkapitalstørrelser

Fordeling på sektorer

Fordeling geografisk

Independent BasicEnergy Global indehol-
der en særlig aktivklasse. Der investere-
res i virksomheder indenfor basisfødeva-
rer, energi, råvarer, forsyning herunder 
transport. Det afspejler grundlaget for 
vækst i verden, nemlig efterspørgsel af  
basale og knappe ressourcer, der skabes 
af  en stigende befolkning og stærkt vok-
sende andel af  en ny global middelklasse. 
Virksomhederne er konjunkturfølsomme 
på kort sigt.

Hoved- og nøgletal 30.06.12 30.06.11 30.06.10 30.06.09 30.06.08
Hovedtal 9½ mdr.
Halvårets nettoresultat (tkr.) -388 -3.020 -685 4.809 2.847
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 45.221 53.039 50.786 40.505 69.248
Cirkulerende andele (tkr.) 60.900 65.750 70.100 65.750 65.500

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 37.128 40.330 36.224 30.798 52.857
Periodens afkast (pct.)  -0,47 -4,78 -1,75 13.94 5,71
Sharpe Ratio 0,39 -0,30 NA NA NA
Omkostningsprocent* 1,02 1,04 0,91 0,89 0,99
ÅOP* 1,41 1,43 1,49 1,57 1,58

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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CNOOC
CNOOC, China National Offshore Oil 
Corporation, er Kinas tredje største olie-
virksomhed. CNOOCs fokus er eftersøg-
ning og udvinding af  olie og gas primært 
i det kinesiske hav, men CNOOC har også 
aktiviteter i Asien, Afrika, Nordamerika 
og Oceanien. 

Virksomheden startede i 1982, har 
5500 ansatte og opererer 80 olie- og gas-
felter. 

Omsætning og indtjening
CNOOCs produktionen af  olie og gas har 
været stigende over de seneste 10 år, og i 
2011 blev både omsætning og indtjening 
forøget 30%. 

CNOOC er stærkt kapitaliseret, med 
en lav gæld, og en egenkapitalandel på 
70%. De gode resultater betyder, at 
egenkapitalforrentningen ligger i omeg-
nen af  25%. 

Fremtiden
I takt med at velstanden stiger i Kina, 
vil udbygningen og væksten i Kina fort-
sætte de næste mange år, og derved ved-
varende skabe efterspørgsel efter energi. 
På den baggrund er det ledelsens mål, at 
den årlige produktion af  olie i gennem-
snit skal stige 6-10% fra 2011 til 2015.

Apache Corporation
Apache Corporation er et uafhængigt 
amerikansk olie- og gasselskab med ak-
tiviteter spredt ud over hele verden, her-
under også i Nordsøen. Virksomheden 
blev startet i 1954 og har hovedsæde i 
den amerikanske oliehovedstad Hou-
ston, Texas. Siden starten har Apache 
været fokuseret på vækst, og alene siden 
1992 er den daglige produktion af  olie 
og gas mere end tidoblet. Virksomheden 
fokuserer på efterforskning og udvinding 
af  olie og gas. Reserverne overstiger 3 
milliarder tønder olieækvivalenter, som 
virksomheden løbende har forøget ved 
efterforskning og opkøb. 

Omsætning og indtjening
Apache har lav gæld, og en høj egenkapi-
talandel, hvilket giver ledelsen uafhæn-
gighed til at udvikle forretningen, og for-
tage opkøb af  interessante aktiver, når 
muligheden byder sig. Den markante ak-
tivitetsvækst er i de seneste år slået igen-
nem, og omsætningen forøget med 40%. 
Samtidig er indtjeningen fulgt med.

Fremtiden
Apache vil også fremover finde og ud-
vikle nye oliefelter, og derigennem skabe 
fortsat fremgang i produktionen. Des-
uden har Apache størrelsen og en bredde 
i porteføljen til at fokusere på de områ-
der, der er mest attraktive.

Virksomheder af  særlig interesse

Navn Sektor

pct. af  

formue

GazpromNeft Olie & gas 5,96%

Sembcorp Industries Industri 3,94%

CNOOC Olie & gas 3,86%

Lukoil Olie & gas 3,64%

Noble Corporation Olie & gas 3,59%

Største placeringer

Navn Sektor

pct. af  

formue

Tractebel Energia Forsyning 3,56%

Syngenta Råvarer 3,54%

Oil Search Olie & gas 3,50%

Apache Olie & gas 3,42%

Petrochina Olie & gas 3,33%
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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 økonomisk styring. Erfaring og 
viden bygger også på en mangeårig international 
bank- og børserfaring og fra samarbejde med dan-
ske 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 - 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 udvæl-

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

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. 

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 indenfor finansiel regn-
skabsaflæggelse og compliance.
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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 8,87% / i alt 37.713 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 47,76%  P/E (estimat 2012) 13,20 

EKF efter skat 19,41% Kurs/Indre værdi 2,28 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

De 10 største aktier 
Inditex 5,92%  Nestlé 3,42% 

China Mobile 4,07% Endo Pharmaceutcals 3,02% 

Johnson & Johnson 3,87% Gilead Sciences 2,94% 

Couche-Tard 3,75% Swatch Group 2,82% 

Hennes & Mauritz 3,69% Semperit 2,77% 

 

Regnskabstal 2011 
Formue 188 mio. DKK 

Udbytte årligt 750 DKK (2011) 

Omsætningshastighed 0,15 

Sharpe Ratio 1,28 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2011 1,88% 

Af gennemsnit 2011 2,03% 

ÅOP 2011 2,54% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

Køb 

Independent Global er børsnoteret og kan derfor købes 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 anført til infor-

mation for investor. 
Til 30. juni 2012 
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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 og New Zealand. Der spredes på sekto-

rer i virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og vækst. 

Værdier 

Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 

Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 

flerårig periode at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast. 

For os er det naturligt at investere sammen med vores investorer. 

Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, 

tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 

Value & Vækst giver Tryghed & Afkast. Strategien er langsigtet, og 

med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, udvælges 

og sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af in-

deks. Investeringerne spredes globalt på sektorer, geografisk og 

størrelse, med fokus på veldrevne virksomheder. Vi fokuserer på, at 

driften leverer positive pengestrømme og er i en sund udvikling. 

Porteføljenøgletal 

Soliditet 50,69%  P/E (estimat 2012) 11,44 

EKF efter skat 20,59% Kurs/Indreværdi 1,86 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

De 10 største aktier 
Ambev 8,17%  Ansell Limited 3,84% 

Magnit 6,41% Andina 3,26% 

Sa Sa International 5,92% Jardine Strategic 3,18% 

Ramsay Health Care 5,48% Banco Bradesco 3,03% 

Dragon Oil 4,02% CSL Limited 2,87% 

 

Regnskabstal 2011 

Formue 120 mio. DKK 

Udbytte årligt 625 DKK (2011) 

Omsætningshastighed 0,07 

Sharpe Ratio 1,04 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2011 1,89% 

Af gennemsnit 2011 2,05% 

ÅOP 2011 2,55% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

Køb 
Independent New Global er børsnoteret og kan købes 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 2012 

Der investeres uafhængigt af 

indeks. Det globale indeks er 

anført til information for inve-

stor. 

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 4,98% / i alt 16.177 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 BasicEnergy Global 
Opdateret 30. juni 2012 

 
Profil 

Independent BasicEnergy Global investerer i virksomheder indenfor 

basisfødevarer, energi, råvarer, forsyning herunder transport. Afde-

lingen afspejler grundlaget for vækst i verden, nemlig efterspørgsel 

af basale og knappe ressourcer, der skabes af en stigende befolk-

ning og stærkt voksende andel af en ny global middelklasse. Fokus 

er på virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og vækst. 

Værdier 

Navnet er investorernes garanti for uafhængighed og engagement. 

Vores væsentligste aktiv er vores investorer, og vi ønsker, over en 

flerårig periode at bevare realværdien og skabe et fornuftigt afkast. 

For os er det naturligt at investere sammen med vores investorer. 

Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, 

tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge.  

Investeringsstrategi - Value og Vækst 

Udvikling 

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. 

Indre værdi (DKK) Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Til information for investorer-

ne findes der ikke et sammen-

ligneligt globalt indeks. 

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 aktier inden for energi,   

råvarer, forsyning og transport  

Investeringsstil Stockpicking 

Regnskabsanalyse Egen 

Benchmark/Gearing Ingen 

Risikomærkning - Finanstilsynet Gul 

Anbefales til  Privat, pension, fonde/selskaber 

Anbefalet investeringshorisont Min. 5 år 

Gns. årligt afkast siden start -5,1% / i alt –11.387 DKK 

(Simpelt gns., efter omkostninger, inkl. udbytte) 

Risiko og imødegåelse 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må 

altid påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan 

udgøre 30-50% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og 

imødegå risici, investeres der i en globalt bredt sammensat porte-

følje af ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på sek-

torer, geografi, valuta og størrelse. Nøgletal er beregnet ud fra 

senest tilgængelige informationer, og bygger på kilder vi finder 

pålidelige. Der henvises til gældende prospekt, og der tages for-

behold for eventuelle fejl. 

Til 30. juni 2012 

Porteføljenøgletal 

Soliditet 53,13%  P/E (estimat 2012) 10,01 

EKF efter skat 16,90% Kurs/Indre værdi 1,26 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

De 10 største aktier 
Gazprom Neft 5,96%  Tractebel Energia 3,56% 

Sembcorp 3,94% Syngenta 3,54% 

CNOOC 3,86% Oil Search 3,50% 

Lukoil 3,64% Apache Corp 3,42% 

Noble Corporation 3,59% Petrochina 3,33% 

 

Regnskabstal 2011 
Formue 48 mio. DKK 

Udbytte årligt 0 DKK (2011) 

Omsætningshastighed 0,04 

Sharpe Ratio 0,66 

 

Omkostninger 
Af højeste formue 2011 1,81%  

Af gennemsnit 2011 2,13% 

ÅOP 2011 2,59% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

Køb 

Independent BasicEnergy Global er børsnoteret og kan derfor købes 

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 



Fact Sheet 
World Wide Invest 
Opdateret 30. juni 2012 

 
Profil 

Der investeres i et lige antal andele i Investeringsforeningen Inde-

pendent Invests tre afdelinger Independent Global, New Global og 

BasicEnergy Global. Der er en forskellig værdi af de enkelte andele, 

og der sker en løbende værdimæssig ændring af formuens fordeling 

mellem de enkelte afdelinger i takt med deres udvikling.  

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 solide virksomheder. Strategien er lang-

sigtet, og med udgangspunkt i egen uafhængig regnskabsanalyse, 

sammensættes porteføljen af virksomheder uafhængigt af indeks. 

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.  

worldwideinvest.dk 

Udvikling 

Årligt afkast 

Geografisk fordeling 

Sektor fordeling 

Porteføljenøgletal 

Soliditet 50,42%  P/E (estimat 2012) 12,04 

EKF efter skat 18,82% Kurs/Indre værdi 1,96 

Baseret på senest tilgængelige regnskabstal (2011) 

 

Beholdning 30.06.2012 Antal Andel af formue  

Independent Global  126 45% 

Independent New Global  126 33% 

Independent BasicEnergy Global 126 21% 

Kontant   1% 

 

Regnskabstal 2011 

Formue 37 mio. DKK 

Omsætningshastighed 0,00 

Sharpe Ratio N.A. 

 

Omkostninger 

Af højeste formue 2011 1,11% 

Af gennemsnit 2011 1,24% 

ÅOP 2011 1,63% 

Emissionstillæg 1,85% 

Indløsningsfradrag 0,85% 

 

Køb 

World Wide Invest er børsnoteret og kan derfor købes 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 

 

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 BasicEnergy Global 

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 11,00% 

(efter omkostninger)  

Risiko og imødegåelse 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der må altid 

påregnes risiko ved investering. Udsving i afdelingen kan udgøre 30-

50% i et enkelt år. For at opnå bedst mulige afkast og imødegå risici, 

investeres der via Independent Invest i globale bredt sammensatte 

porteføljer af ordentlige, solide og likvide virksomheder, spredt på 

sektorer, 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 forbe-

hold for eventuelle fejl. 

Indre værdi (DKK) 

Fra 16. februar 2010 til 30. juni 2012 

Der investeres uafhængigt af 

indeks. Det globale indeks er 

anført til information for investor. 

 


