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Udnytter du dit fulde 
familiepotentiale

Independent Invest

Sammen er vi

Independent
Lægger du vægt på 

bæredygtighed

Har du udfordringer med 
negative renter



Udnytter du det fulde 
familiepotentiale
Du kan med Independent Invests 
fonde få en balancering af  din invest-
ering i solide globale virksomheder og 
virksomhedsobligationer, vægtet så 
den passer til dig og din investering-
shorisont.

Informationen skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af  investeringsbeviser. Historiske kurser 
er ingen garanti for den fremtidige udvikling, og forudsætninger for prognoser kan ændre sig. Vi tager 
forbehold for evt. fejl. Det anvendte papir i denne publikation er FCS Mix credit certificeret.
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Aktier

Obligationer

Independent Global Akk
Independent Generations Akk

Independent Bond

Independent Mix
Independent Bond

Independent Global Akk
Independent Generations Akk
Independent Bond

Independent Mix

Drøft med os hvordan det gennemføres for dig.

Independent
Anbefalede fonde ISIN koder:

-Global Akk  DK0060781920

-Generations Akk  DK0060782068

-Bond  DK0060091908

-Mix  DK0060209336

FONDE
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Idéerne bag Independent
Idégrundlaget er ordentlige og solide invest-

eringer, selvstændighed, et enkelt koncept og 

gennemskuelige priser. Det har det været sid-

en starten i 2003 - og vi investerer naturligvis 

selv sammen med vores investorer.

Næsten firedobling af investorernes formue 

– med et afkast på 281% - efter omkostninger. 

I alle år, på nær tre år, bedre end eller på linie 

med globale aktieindeks.

Formålet er at bevare formuens realværdi 

med et afkast gennem global spredning. Det 

giver værdi langsigtet.

Global spredning
Independent Invest og Independent Mix giver 

investor solide værdier i globale virksomheder 

og virksomhedsobligationer. Vi anbefaler de 

akkumulerende fonde, hvor udbytter automa-

tisk reinvesteres.

Rygraden i din formue
Du kan få din egen formueforvaltning tilpasset 

ønsker til tidshorisont, risikoprofil og afkast.

Sammen stræber vi efter at etablere rygra-

den i din formue, der udvikler et solidt økono-

misk fundament for din fremtid. Vi forvalter vo-

res kunders opsparing som vores egen.

Familievirksomhed
Tiedemann Independent er familiedrevet i to 

generationer og uafhængig. Vi har frihed til at 

tage beslutninger upartisk.

Vores egen regnskabsanalyse giver viden til 

at udvælge virksomheder, der vokser og ska-

ber langsigtet værdi.

Tillid samt den personlige og direkte kontakt 

til os er afgørende.

Value & Vækst - Tryghed & Afkast
Vi følger udviklingen i hver virksomhed og 

afsøger markederne for de mest veldrevne 

børsnoterede virksomheder - uanset aktiein-

deks. Virksomhedernes forretningsgrundlag 

bygger på ordentlighed til gavn for investor og 

samfundet. Vi følger FN’s 17 Verdensmål for 

bæredygtige virksomheder.

Værdien er i virksomheden -
ikke i aktiekursen
Du får med vores globale investeringsstrategi 

investering i solide virksomheder med vækst i 

indtjening og egenkapital, det afspejler sig over 

tid i aktiekurserne. Det skaber værdi.

Historie - Hvorfor Independent?
Sammen er vi Independent

Henrik Tiedemann
Christian Tiedemann

Besøg os på Independentinvest.dk 
og personligt på Strøget.

„Med Independent Mix får du 
balanceret opsparing“
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Du kan få individuel tilrettelagt formuepleje, hvor vi sammen lægger den 
investeringsstrategi, der passer til din risikoprofil og investeringshorisont. 
Det kan eksempelvis være, at du

•	 har opbygget din formue gennem mange år og ønsker at passe på den
•	 står alene og skal forvalte din opsparing
•	 har arvet og ønsker at bevare værdien
•	 har solgt din virksomhed
•	 ønsker at give gaver

Du kan selv tage ansvar for dine investeringer sammen med Independent.

Indepedent Formuepleje
Til dig der ønsker en uafhængig rådgiver

Ring til os på 3315 6015 eller send en mail på kontakt@tiedem.dk



Der er især tre forhold, vi lægger vægt 

på, når vi vælger virksomhederne.

Egenkapitalandelen skal være høj, 

dvs. virksomhederne må ikke have for 

megen gæld. Det gør, at virksomheder-

ne er uafhængige af bankerne og bedre 

kan stå imod i hårde tider.

Egenkapitalforrentningen skal også 

være høj, dvs. virksomhedens aktiviteter 

skal skabe værdi. Sidst men ikke mindst 

skal prisen være rimelig. 

I grafen på denne side har vi vist egen-

kapitalandelen, egenkapitalforrentningen 

og P/E prisen for Independent Global 

porteføljen og markedet som helhed.

Figurerne viser, at der opnås en større 

egenkapitalandel, en højere egenkapital-

forrentning imod betaling af en lidt højere 

pris P/E. 

Vi betaler med andre ord en præmie for 

at opnå større sikkerhed og betydeligt 

højere værdiskabelse og vækst i top- og 

bundlinien end markedets gennemsnit.

Et tilsvarende billede tegner sig for 

Independent Generations porteføljen.

Du får værdiskabelse med Independent Invests aktieporteføljer

Egenkapitalandel (pct.) Egenkapitalforrentning (pct.) P/E

Independent Global

Gennemsnit for globale aktier

Kilde: Bloomberg 31. december 2019. Nøgletal er simpelt gennemsnit for virksomheder i Independent Global og for globale aktier

49,6

37,5

29,9

15,9

22,6 19,3

„Virksomhederne 
står bedre imod i  

hårde tider“
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Langsigtet - forventet investeringshorisont +5 år
Du er rolig ved investering i solide virksomheder
Du kan enkelt balancere din opsparing

Udvikling ved investering i Independent Global og Independent Genera-
tions siden 2012. Grafen viser tre mulige scenarier – bedste, sandsynlige og 
laveste udvikling de kommende år.

2013

1.800.000

2.800.000

3.800.000

4.800.000

Kr.

2017 2021 2025 2029

Formueudvikling med 1 mio. kr. investeret i globale virksomheder

kr. 4,7 mio.

800.000

kr. 3,2 mio.

kr. 3,9 mio.
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Udvikling - siden start - Akkumuleret

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

60.000

20.000

40.000

-41%

16%
30%

10% 8%

33%
20%

-4%

17% 20% 17% 14%
0,5%

Afkast inkl. geninvesteret udbytte og efter omkostninger

Kr.

8%

+281 %

-4%

27%

I fonden får du
Førende virksomheder fordelt på 11 lande i 26 veldrevne virksomheder, der viser styrke i 

soliditet, indtjening og vækst, og hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte.

Porteføljen 
Vi lægger vægt på at investere i gennemskuelige virksomheder med robuste produkter og 

forretninger. Det større udvalg af virksomheder globalt mindsker risikoen på sektorer, geo-

grafi og størrelse. Investeringen er steget med 281% i afkast siden start i november 2003.

Independent Global

80.000

FORDELING PÅ SEKTORER

FORDELING PÅ LANDE

Forbrug -
cyklisk
26%

Forbrug
stabile
18%

Sundhed
13%

Industri
4%

Kontant
3%

Italien 7%

UK
4%

Tyskland 
7%

Schweiz
4%

USA
54%

Japan 3%

Hong
Kong
5%

Spanien 4%

Canada
9%

Indien 1%

IT 29%

Finans 
7%

Grækenland 2%

De 5 største aktier
 7,9%

 6,4%

 6,3%

 5,9%

 5,8%

Portefølje nøgletal
Soliditet 49,9%

EKF1 efter skat 29,9%

P/E 22,6
1Egenkapitalforrentning
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Kursudvikling i Independent Generations

 01.02.16 01.02.17 01.02.18 01.02.19 31.12.19

32.000

28.000

Kr.

30.000

26.000

Independent Generations
I fonden får du
Globale investeringer i børsnoterede virksomheder, der bygger på familieværdier og ejere, 

der vurderes at påvirke værdiskabelse og udvikling. Det kan være store, mellemstore og 

mindre børsnoterede familievirksomheder.

Porteføljen
Independent Generations består af 36 aktier i sunde virksomheder, hvor langsigtede ak-

tionærer påvirker værdiskabelse og udvikling.

De 5 største aktier
 7,3%

 5,0%

 4,5%

 4,1%

 4,1%

Portefølje nøgletal
Soliditet 53,3%

EKF1 efter skat 21,6%

P/E 23,4
1Egenkapitalforrentning

FORDELING PÅ SEKTORER 

FORDELING PÅ LANDE

Malaysia 
2%

Sverige 
4%

Mexico
2% Polen 4%

Spanien 4% Schwiez 
7%

Frankrig
20%

Japan
5%

Forbrug-
stabile
26%

Råvarer
3%

Industri 
13%

Sundhed
14%

Finans 5%

Forbrug-
cyklisk
27%

Kontant
5%

Italien
8%Tyskland 4%

USA
38%

IT
7%

Kina
2%
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Balanceret investor - Forventet investeringshorisont +3 år
Du er rolig ved investering i solide virksomheder 
suppleret med virksomhedsobligationer

Udvikling ved investering i Independent Global, Generations og Bond siden 
2012. Grafen viser tre mulige scenarier – bedste, sandsynlige og laveste ud-
vikling de kommende år.

2013

1.300.000

2.300.000

4.300.000

Kr.

2017 2021 2025 2029

Formueudvikling med 1 mio. kr. investeret i solide 
virksomheder og virksomhedsobligationer

kr. 3,9 mio.

3.300.000

kr. 2,4 mio.

kr. 3,2 mio.
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Independent Mix 
Balanceret og velegnet til selskaber, virksomhedsskatteordninger, 
private og pension

Vi balancerer i Independents tre fonde 

med ca. 75% aktier og 25% virksomhed-

sobligationer spredt over 20 lande i ca. 95 

virksomheder. Denne kombination har vi 

beregnet til meget lille mulighed for tab 

og et pænt afkast over 5 år, selv såfremt 

man har købt på et højt niveau og kun en 

enkelt gang.

Generations
35%

Global
39%

Bond
22%

Fordeling portefølje
Kontant

4%

Udvikling i Independent Mix

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

800

1.000

1.200

1.800

1.600

1.400

19%

-12%

-2%

6%
11%

8%
14%

Kr.

7%

-6%

18%

2.000
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Forsigtig investor - Forventet investeringshorisont +3-5 år
Lavere udsving lavere afkast
Du kan enkelt balancere din opsparing

Udvikling ved investering i Independent Global, Generations og Bond siden 
2012. Grafen viser tre mulige scenarier – bedste, sandsynlige og laveste ud-
vikling de kommende år.

2013

1.800.000

2.800.000

3.800.000

Kr.

2017 2021 2025 2029

Formueudvikling med 1 mio. kr. investeret i solide 
virksomheder og virksomhedsobligationer

kr. 3,2 mio.

kr. 2,2 mio.

kr. 2,5 mio.
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Independent Bond

Hvad får du
Fonden investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer med kort løbetid, udstedt af 33 sunde virksomheder. Hvert 

år udbetales et kontantudbytte, baseret på de renter vi modtager, uafhængigt af kursen på papirerne.

Siden start i december 2012 har fond-

en givet et samlet resultat på 25 %, og 

har vist sin værdi for de mange inves-

torer, der ellers har haft vanskeligt ved 

at få renter og fastholde købekraften af 

deres opsparing. 

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af virksom-

hedsobligationer udstedt i euro med 

85%, danske kroner 12% og kontant 

3%. 

Den gennemsnitlige forventede lø-

betid er 2,8 år, og intet papir har en 

forventet løbetid på mere end 5,7 år. 

Den begrænsede løbetid giver større 

kursstabilitet, og der investeres i In-

vestment Grade og de bedst ratede 

High Yield virksomhedsobligationer. 

Endvidere foretager vi egen regn-

skabsanalyse for at vurdere virksom-

hedernes evne til at honorere deres 

låneforpligtelser.

Udbytte 1 % - 1,5 %
Vi forventer, at der for 2020 kan udlod-

des et udbytte svarende til 1%-1,5%

på trods af, at markedsrenterne i Eu-

ropa, hvor Bond fokuserer, forventes 

på et relativt lavt niveau. 

Afkastet påvirkes af kursudsving og 

af de renter, der kan opnås ved rein-

vestering. Renten og kursen vil end-

videre være påvirket af udviklingen i 

inflation og af Centralbankernes rente-

fastsættelser.

Independent Bond er tildelt Lipper Fund Award som
bedste Bond Fund over 3 år for andet år i træk
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Porteføljen i Bond

De 5 største  
virksomhedsobligationer
ENBW 3,625% 4,4%

Volksbank Wien 2,75% 4,4%

Merck 2,625% 4,4%

Fiat Crysler 3,75% 4,2%

Achmea 4,25% 4,2%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,8

Gns. eff. rente   1,1

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1

Udvikling i betalt udbytte i Independent Bond

Udbytte pct.

4,4%

3,0%

4,1%

Forventet
1-1,5%

2

3

4

5
% p.a.

10 årig Statsobligation

2,9%

FORDELING PÅ 
FORVENTET UDLØB

2,5%

Udløb 2-4 år
34%

Udløb 0-2 år
31%

Udløb over 5 år
6%

2,1%

Independent Bond er dit alterna-

tiv til ingen eller en negativ rente i 

banken. Vi anbefaler, at din inves-

teringshorisont er minimum 2-3 år. 

Er din investeringshorisont læn-

gere, kan du med fordel supplere 

med de aktiebaserede fonde Inde-

pendent Global-Akk og Indepen-

dent Generations-Akk. 

Udløb 4-5 år
29%

2,5%

Nationalbankens indskudsbevisrente

-1
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Det forløbne år - hvordan er det gået

2019 blev et flot år for investorerne i 

Independent med positive resultater 

for alle fonde. Resultaterne skabes 

gennem omhyggelig udvælgelse af 

kvalitetsvirksomheder, der har stærke 

egenkapitaler, gennemskuelige og voksende 

forretninger samt stigende indtjening. Det 

betyder, at de i mange år kan indgå i vores 

porteføljer. 

Risikospredningen i valget tjener vores 

investorer både på kort og lang sigt. 

Independent Global har en andel af IT-

informationsvirksomheder, i forhold til 

Independent Generations der fokuserer på 

familievirksomheder. Det har gjort forskellen 

i høje afkast i året. 

Independent Mix har opnået højt afkast 

balanceret af solide virksomheder globalt og 

virksomhedsobligationer.

Bæredygtig tilgang
Udvælgelse af virksomheder og 

sammensætning af porteføljer, sker under 

hensyn til, hvorledes de udvikler sig i forhold 

til FN’s Verdensmål. Virksomhederne skal 

gavne mennesker og kloden globalt.

„Strategien 
giver værdi og
lavere risiko“
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Independent Invest

31.12.19
Siden 
start

Independent Global 
Start nov. 2003

27,3% 281,5%

Independent Generations
Start feb. 2016

17,7% 21,5%

Independent Bond
Start nov. 2012

5,0% 24,9%

Independent Global Akk 
Start feb. 2017

27,3% 28,7%

Independent Generations Akk  
Start feb. 2017

17,7% 14,5%

Independent Mix
Start feb. 2010

18,2% 76,8%

Afkast efter 
omkostninger

Forventninger

Vi er forventningsfulde ved indgangen til 

2020. En lav rente understøtter væksten 

i verdens økonomier, der ser lovende ud 

og på niveau med tidligere år. Væksten 

i Europa kan f.eks. være lidt højere i 

Frankrig og modsat i Tyskland.

Vi ser en positiv forretningsudvikling 

i sunde virksomheder, hvor risiko vil 

blive belønnet, men hvor aktiekurserne 

vil svinge påvirket af bl.a. rivaliseringen 

mellem USA og Kina, af globale usikker-

heder, herunder effekten af Coronavi-

rus, der kortsigtet kan skabe stemnin-

ger i markederne, selvom økonomierne 

grundlæggende er sunde og regnska-

berne gunstige for virksomhederne. 

For Independent Bond forventer vi, at 

der for 2020 kan udloddes et udbytte 

svarende til 1,0-1,5%, under indflydelse 

af at markedsrenterne i Europa, der 

forventes på et lavt niveau. Udbyttet 

skal holdes op imod negative renter på 

bankindestående og korte realkredito-

bligationer på op til -0,75 %. Afkastet 

påvirkes endvidere af kursudsving på 

obligationerne og renter, der kan opnås 

ved reinvestering.
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Visa er en global teknologivirksomhed 

med eget globalt betalingsnetværk og 

rødder, der strækker sig tilbage til 1958. Visa håndterer årligt 

over 130 milliarder transaktioner og forbinder økonomisk mere 

end 200 lande og territorier. Med særligt fokus på nye betaling-

sløsninger, der tilbydes til forbrugere, der i dag ikke har adgang 

til digitale betalinger, har Visa en positiv effekt på både social 

og økonomisk bæredygtighed.
Andel: 4,4%

Reply blev startet i 1996 i Italien, 

og er et IT-konsulenthus med fokus 

på systemintegration og digitale services herunder big data, 

cloudcomputing og digital kommunikation. Virksomheden er 

i stærk vækst med tocifrede årlige vækstrater og aktiviteter 

spredt over det meste af Europa. Der leveres til forskellige 

sektorer som telekommunikation, forsikring, sundhed og det 

offentlige. 
Andel: 4,5%

Independent Global - Virksomheder af  særlig interesse

Japanske Nintendo startede 

som producent af legetøj og spillekort i 1889 og er i dag blandt 

de førende udviklere af spilkonsoller. Virksomheden har opbyg-

get et unikt univers af hundredvis af kendte animationskarak-

terer som Donkey Kong, Mario og Pokemon. Nintendo har en 

egenkapitalandel på over 80%, der forrentes med over 13% og 

har særligt fokus på bæredygtig udvikling i de samfund, hvor 

de driver forretning.
Andel, 3,0%

Walt Disney er en multinational under-

holdningsvirksomhed med over 200.000 

medarbejdere og rødder, der stræk-

ker sig tilbage til 1923. Walt Disney driver forlystelsesparker 

og resorts, filmproduktion, tv-kanaler og streamingtjenester. I 

1928 udgav Walt Disney sin første animerede film med Mickey 

Mouse i hovedrollen, og i 2019 lanceredes streamingtjenesten 

Disney+, der på sin første dag fik over 10 mio. abonnenter. 
Andel: 2,7%
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“Et uafhængigt, seriøst 
og ordentligt selskab, 
der altid agerer med

investorens bedste for øje“

Johnny Hauballe
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Monclers historie strækker sig til-

bage til 1952, og har budt på produktion af tøj, telte og sove-

poser til ekspeditioner i 50’erne og 60’erne til Mount Makalù, 

verdens 5. højeste bjerg, samt Alaska. I dag er Moncler føren-

de inden for dunjakker og beklædning, som de succesfuldt 

har transformeret til en modetrend. Virksomheden blev ”re-

lanceret” af en ny ejer Remo Ruffini i 2003, der fortsat leder 

virksomheden. 
Andel: 4,1

USS Co blev startet i 1980 og er i 

dag Japans største auktionssted for 

brugte biler med 19 lokationer i Japan og en markedsandel på 

over 35%. Engang blev bilauktionen holdt ved brug af håndsig-

naler, men USS Co har via sit internetbaserede auktionssystem 

givet nem adgang til bilauktionen og udviklet et fair marked, 

hvorpå der årligt handles ca. 3 millioner biler.
Andel: 2,5%

Garmin blev startet i 1989 i USA 

og er specialister i teknologi, 

der bygger på GPS. Garmin har succesfuldt transformeret 

produktudbuddet til sejlads, udendørsaktiviteter, sport og 

biler. Virksomheden beskæftiger ca. 13.000 medarbejdere og 

afsætter ure mv. over hele verden. Virksomheden har en politik 

for samfundsansvar med fokus på det miljømæssige.
Andel: 2,7%

L’Oreal har en historie, der strækker 

sig over 100 år tilbage og er i dag verdens største kosmetik-

brand med ca. 86.000 medarbejdere. Med en familie af 36 

unikke brands arbejder L’Oreal efter princippet ’Skønhed til 

Alle’, og værdierne drives i dag videre af 3. generation af famil-

ien. Størst fokus er på bæredygtighed, hvor arbejde med 14 af 

FN’s 17 Verdensmål bidrager til den fremtidige værdiskabelse.
Andel: 4,5%

Independent Generations - Virksomheder af  særlig interesse
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“Lige fra starten synes 
jeg, at værdigrundlaget 
som Independent Invest

 baserer deres investeringer 
på var interessant”

Lasse Vinderslev - Ejer Oxford Biscuits
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Vi holder fast i strategien, som vores 
investorer også kan have fordel af  at følge

1 2

3 4

Følg en overordnet strategi

En overordnet strategi sikrer, at din for-

deling mellem aktier, obligationer og 

kontanter afspejler dit personlige ønske 

til afkast og risiko, og hvornår du ønsker 

at anvende midlerne. Vær sikker på sund 

spredning, men undlad flere værdipapirer 

end du kan overskue - indhent eventuelt 

råd.

Spred købstidspunktet for dine 
langsigtede investeringer

For at reducere risikoen for at købe aktier 

på en top - køb ad flere gange spredt over 

6-12 måneder.

Stiger markedet efter den første invest-

ering, vil du få glæde af din investering, 

og skulle det falde, er der mulighed for at 

supplere din investering på mere fordelag-

tige niveauer.

Undgå for mange handler

Vær langsigtet og hold fast i gode inves-

teringer. Banker og aviser er fyldte med 

gode råd om køb og salg, der ikke altid 

er i investorernes interesse. Investér med 

”rolig hånd”, og lad investering i succes-

fulde virksomheder fortsætte frem for at 

tage gevinster hjem. Aktier køber man, 

holder fast i og justerer kun.

Invester globalt sammen med andre

Særligt for investering i udenlandske 

papirer er professionel formueforvaltning 

fordelagtig fremfor investering i enkelt 

aktier. Opnå systematisk afsøgning af 

investeringsmuligheder i hele verden 

og ikke de internationale virksomheder 

der skrives om i avisen. Desuden får du 

lave handels- og depotomkostninger, og 

tilbagesøgning af udbytteskat.



19

1 5 10 15 21

50.000
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År

Kr.

181.000 kr.

Forældre og bedsteforældre
Giv en fødselsdagsgave, dåbsgave - Independent Mix - til dine børn og børnebørn

6 %

Børneopsparing og formueudvikling

Independent Mix

Børneopsparing oprettes til børn mellem 0 og 14 år. Maksimal årlig indbetaling er kr. 6.000 og i 
alt kr. 72.000. Opsparing er bundet i mindst 7 år, og tillader dig at oprette depot til investering i 
værdipapirer. Afkast er skattefrit. Pengene kan udbetales ved 18 eller 21 år.

Børneopsparing med indbetaling kr. 6.000 årligt i 12 år, i alt kr. 72.000, investeret i 

Independent Mix, bliver til en gave på kr. 181.000 efter 21 år.

72.000 kr.
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“For mig betyder 
formuerådgivning 

tre ting: 
gennemskuelighed,

uafhængighed 
og afkast” 

Flemming Delfs - Direktør
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Solide aktier 

Virksomhedsobligationer

Realkreditobligationer

Statsobligationer (DK)

Kontant

Afkast - risiko på aktivklasser

•	Independent Mix

Independent anbefaler investorerne at sprede selektivt, hvilket du opnår med Independent

Frontier markeder

Gearede produkter

Risiko
▶

Afkast▶

Markedsrisiko for forskellige investeringer
I Independent Invest investerer vi i solide virksomheder i vækst.

•	Independent Global-Akk 
•	Independent Generations-Akk

•	Independent Bond

Der kan ikke opnås et afkast, uden man påtager sig en risiko.



22

Hos Independent Invest får du investering i ordentlige og solide virksomheder med vækst i top 

og bundlinje. Virksomhederne vurderes på deres bæredygtighed og på hvorledes de bidrager til 

at forbedre levevilkår for mennesker og de samfund, de driver virksomhed i.

Vi er opmærksomme på FN’s 17 Verdensmål, og at virksomheder ikke er fejlfrie, men vi forven-

ter, at de på ægte vis tilpasser politikker og handlinger til bæredygtige krav frem mod 2030. Det 

skaber mere værdi.

Walk the Talk – Talk the Walk

Vi investerer ikke i direkte skadelige produkter som tobak eller i våbenindustrien, selvom dele af 

våbenindustrien er sikkerhedsskabende for myndigheder og demokratiske stater. Læs mere på 

independentinvest.dk/samfundsansvar.

Samfundsansvar
Vi ønsker at være ordentlige i alle sammenhænge og vi vurderer at virksomhederne opfører 

sig tilsvarende. 

I Danmark støtter vi Globalt støtter vi

FN’s 17 
Verdensmål
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2020 2030 2040 2045 2050 2055

500.000

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

2025 2035 År

Kr.

5.900.000 kr.

1.500.000 kr.

Bliver du fattigere med alderen eller rigere med tiden?

 Sparer du op med kr. 50.000 til pension hvert år.

 Investering
•	 Starter du investering, når du er 25 år, vil du som 60 årig med et årligt afkast på 6 % 

opnå en formue på kr. 5,9 mio. før skat.

 Opsparing
•	 Uden rente opnås kr. 1,5 mio. til pension.

Investering kontra opsparing - forskel på ikke at komme igang med investering.

6 %

-0,75 %

Opsparingsperiode og formueudvikling

Independent Mix

Kontantindestående



24

Tiedemann Independent A/S er et familieejet 

investeringsforvaltningsselskab, der står 

bag Independent Invest og Independent 

Mix. Vi bygger på mange års kompetence, 

ordentlighed, samt personlig kontakt, og 

vi er naturligvis selv investorer og arbejder 

som et team.

Vi er omhyggelige, når vi afsøger 

markederne for de mest veldrevne og 

solide børsnoterede virksomheder og søger 

virksomheder, der skaber velstand på lang 

sigt til fornuftige priser. 

Hvilken værdi får du
Vores strategi er uforandret og har leveret 

resultater. Siden start i 2003 er formuen 

næsten firedoblet – efter omkostninger. 

Uanset hvilke fonde du vælger, er 

virksomhederne spredt på brancher, lande 

og størrelse. Det giver risikospredning 

og sikkerhed. Vi investerer uafhængigt af 

indeks, anvender ikke valutakursafdækning 

eller gearer dine investeringer. 

Værdien ligger i virksomheden ikke 

i aktiekursen. Derfor har vi vores egen 

regnskabsanalyse. Det fremmer den 

langsigtede værdiskabelse og giver tryghed.

Sådan bliver du investor
Du er velkommen til at kontakte os for mere 

information omkring formueforvaltning eller 

investering direkte i vores fonde gennem 

din netbank. 

Vi anbefaler, at køb af fonde med aktier 

spredes med nogle måneders mellemrum, 

da ingen kan forudsige prisen på aktier 

kortsigtet.

Hvem er vi



Peter Smed
Partner
investeringschef

Philip Kristiansen
Analytiker

Christian Tiedemann
Direktør  
porteføljeforvalter

Klaus Serup
Økonomi og compliance

Jørgen Ottosen
Seniorformuerådgiver

Henrik Tiedemann, Søllerød

Børge Nordgaard, København

Erik Neuberg Rasmussen, Vejle

Per Christiansen, Rødovre

Personerne bag
er alle investorer i Independent Invest

Independent Bestyrelsesmedlemmer
Personer der gennem mange år har 
vist en solid og professionel indsats i 
deres respektive erhvervskarrierer.

Tiedemann Independent A/S
Vimmelskaftet 48
1161 København K

3315 6015
kontakt@tiedem.dk
independentinvest.dk

Henrik Tiedemann
Grundlægger  
Bestyrelsesformand
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