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Det er enkelt for dig at investere i hele verden

Independent Invest

De uafhængige investeringsfonde

World Wide Invest

Nye
akkumulerende

afdelinger



Udbyttebetalende

Independent Global – Virksomheder globalt
DK0060549277 - side 8-11

Independent Generations – Virksomheder med familieejerskab
DK0060549350 - side 12-15

Independent Bond – Virksomhedsobligationer med kort løbetid
DK0060091908 - side 16-18

Akkumulerende

World Wide Invest – Balancerer i Independents tre afdelinger 
DK0060209336 - side 20-23

Independent Global Akk – Virksomheder globalt 
DK0060781920 - side 2-3 og 8

Independent Generations Akk – Virksomheder med familieejerskab 
DK0060782068 - side 2-3 og 12

Udnytter du det fulde familiepotentiale                                            

Forøg din investering i Independent ”familien” og forbedre din globale spredning.
Kontakt os gerne - så kan vi sammen opnå den fordeling, der passer dig.

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.
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Independent Invest blev stiftet i 2003 for at 
give mulighed for formuebevarende investe-
ringer, der sker uafhængigt og som skaber 
værdi. 

Vores investorer har siden start opnået en 
tredobling af  deres formue – med et afkast 
på over 200 % efter omkostninger. Det pla-
cerer os blandt de bedste. Private, fonde og 
virksomheder er vores kunder. 

Idéerne bag Independent 
Idégrundlaget bygger på solide investerin-
ger, selvstændighed, et enkelt koncept og 
gennemskuelige priser. 

Vi har som formål at bevare formuens 
realværdi med et afkast. Vi gør det, der 
er bedst for vores investorer og investerer 
naturligvis selv i Independent Invest.

Global investering
I Værdipapirfondene Independent Invest 
kan investor investere i globale aktieafdelin-
ger og virksomhedsobligationer. 

Vi tilpasser vores porteføljer og fonde for 
at skabe de bedste investeringsmuligheder 
for vores investorer.

Med særligt fokus på virksomhedsskatteord-
ninger, selskaber, pensionsopsparing og til 
foreninger, tilbyder vi i World Wide Invest 
balanceret spredning, og to nye akkumule-
rende globale aktieafdelinger.

Personlig dialog – troværdighed 
og ordentlighed
Tiedemann Independent A/S er familieejet i 
to generationer. Organisationen er slank og 
teamet kompetent. Vores globale investerin-
ger sker med omhu, så det giver værdi for 
investor. 

Vi ønsker at skabe rygraden i formuepla-
cering – såvel globalt som i de nære marke-
der. Vores valg af  virksomheder bygger på 
egen regnskabsanalyse.

Tillid, ordentlighed, samt den person-
lige og direkte kontakt til investorerne, er 
afgørende for os. 

Independent formuerådgivning
Vi tilbyder individuel formueforvaltning, der 
tilpasses hver investors formue og ønsker, efter 
risikoprofil, tidshorisont og ønsker til afkast.
Vi følger selv udviklingen i hver virksom-

hed og tilpasser i forhold til mulighederne 
på de globale markeder. Global spredning 
giver værdi i forhold til at skabe langsigtede 
afkast og mindske risikoen.

Value & Vækst - Tryghed & Afkast
Vi afsøger markederne for de mest vel-
drevne børsnoterede virksomheder uanset 
aktieindeks. Virksomhedernes forretnings-
grundlag bygger på ordentlighed til gavn for 
samfundet.

Fremtiden - Værdien er i 
virksomheden - ikke i aktiekursen 

Vi holder fast i vores globale investe-
ringsstrategi.

Vi har bevist, at investering i solide virk-
somheder med vækst i indtjening og kapital 
over tid afspejler sig i aktiekurserne, og 
derved er formuebevarende og skaber værdi 
for vores investorer. 

Velkommen som investor

Henrik Tiedemann

Christian Tiedemann
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Tre fonde særlig velegnet til selskaber, fonde 
virksomhedsskatteordninger og pensionsordninger

World Wide Invest – balancerer i Independents tre afdelinger og er akkumulerende 
DK0060209336 pris ca. 1.500 kr.

Independent Global Akk – veldrevne virksomheder i globale etablerede økonomier 
DK0060781920 pris ca. 32.500 kr.

Independent Generations Akk –veldrevne virksomheder med fokus på familieejerskab 
DK0060782068 pris ca. 32.000 kr.

Du kan nu vælge mellem tre 
akkumulerende fonde, 
der kan købes i din netbank
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Vi tilbyder to nye akkumulerende afdelinger, der er søsterfonde af  Independent Global 
og Independent Generations med samme indhold, men hvor udbytter automatisk rein-
vesteres, hvilket er fordelagtigt for vores langsigtede investorer.

•	 Independent Global Akk
•	 Independent Generations Akk

Reinvestering af  udbytter betyder, at der spares tid og udgifter for investor. 
Investering i akkumulerende fonde egner sig bedst til investering for selskaber, virksom-
hedsskatteordninger og pensionsordninger.

Beskatning af  investeringen sker efter lagerprincippet, også for private hvor investerin-
gen klassificeres som kapitalindkomst.

De nye Independent afdelinger



4

Det forløbne år

Afkast i Independent Global blev 0,5 %, 
Independent Generations 1. februar - 31. 
december 3,5 %*, Independent Bond 4,8 % 
og World Wide Invest -1,9 %. 

Markederne har i året ikke været gunsti-
ge for udviklingen i vores virksomheder, som 
indgår i porteføljerne.  Aktiekurserne i vores 
fonde har ikke afspejlet den forretningsmæs-
sige udvikling i virksomhederne, og til vores 
forventninger. 

Vores investeringsstrategi har fokus på 
sunde virksomheder, en forsigtig tilgang, 
hvor det er indhold og forretningsudvikling 
langsigtet, der tæller. 

I løbet af  januar måned omlagdes 
investeringerne i Independent Generations, 
til børsnoterede virksomheder globalt, der 
bygger deres forretninger på familieværdier.

Politiske dagsordner overskygger 
global udvikling
Året startede med et usædvanligt kraftigt 
fald i aktiemarkederne i januar og februar 
måned. Derefter har tiden været præget af  
flere politiske begivenheder, der overskygger 

markederne. Senere på året skete der igen 
stigninger bl.a. til forventningerne til den 
økonomiske udvikling i USA og større enig-
hed om pris og produktion af  olie. 
Politiske temaer kommer igen til at fylde i 
2017, og måske endnu mere. USA med en 
noget selvfokuserende præsident, Stor-
britannien – og vi andre - skal leve med 
”engelsksyge”, der ønsker at isolere sig.

Vi bliver mødt med valg i Frankrig, Hol-
land og Tyskland, der er under indflydelse 
af  dele af  befolkningen, der er bekymrede 
ved globaliseringen. 

Der forestår EU en udfordring ved både 
at skulle holde sammen og samtidig smidig-
gøre beslutninger om en fælles fremtid med 
et åbent marked og fri bevægelighed i EU. 
Vores globale virksomheders udvikling er 
fortsat, men blev i året sat til side kursmæs-
sigt, hvor fokus blev på politiske begiven-
heder. 

Renten
En mindre rentestigning i USA med 0,25 
procentpoint til 0,75 procent i december, 

Fondation Louis Vuitton, Paris
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samtidig forlængede Den Europæiske 
Centralbank programmet for opkøb af  
obligationer med yderligere ni måneder frem 
til udgangen af  2017. Den negative rente 
blev fastholdt.

De store økonomier 
Væksten i den amerikanske økonomi 
baseret på skattelettelser og forbedringer 
af  infrastrukturen vil være til gavn for den 
amerikanske forbruger. Der er mange bud 
på ændringer af  ikke blot den amerikanske 
indenrigspolitik, men også til det internatio-
nale samarbejde.  

Væksten i Eurozonen er tilstede, men 
bevæger sig kun langsomt fremad, modsat 
USA der har den laveste arbejdsløshed i 9 
år med 4,6% mod eurozonen der lige er kom-
met under 10% med 9,8%.

I Kina forventes en vækst på 6,4% og 
Brasilien og Rusland har forsat økonomiske 
udfordringer. Stigningen i energipriserne 
afhjælper landenes økonomiske pres, men 
der forventes ikke vækst i landene. Landenes 

aktiemarkeder har været blandt de bedste i 
2016, så aktiekurser og et lands økonomiske 
tilstand følges nødvendigvis ikke ad.

Kinas økonomiske omstilling til en større 
serviceindustri giver lavere vækst, og har 
sænket værdien af  renminbien overfor dol-
laren. Det centralstyrede Kina forventes at 
styre de politiske forandringer, der sker i et 
roligt tempo og med økonomisk vækst.

Forsat global vækst i 2017
Vi fortsætter fokus på vores virksomheder, 
og forventer lidt større global vækst, lave 
renter med mindre rentestigninger og få 
investeringsalternativer til sunde virksom-
heder og gennemsigtige risici.  

*1. februar blev Independent New Global fuldt omlagt til en ny 
investeringsstrategi med fokus på familieværdier i børsnoterede 
virksomheder. 

Independent Invest
Læs hele årsrapporten 2016 på
independentinvest.dk/download

2016 Siden start

Independent Global 
Start nov. 2003

0,5 % 201,2 %

Independent Generations 
Start feb. 2016*

3,5 % 3,5 %

Independent Bond
Start nov. 2012

4,8 % 17,8 %

World Wide Invest
Start feb. 2010

-1,9 % 47,9 %

Afkast efter 
omkostninger
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Det siger investorerne
om Independent 
“For mig betyder formuerådgivning tre ting: gennemskuelighed, 
 uafhængighed og afkast” 

Flemming Delfs, Hellerup

”Jeg føler aldrig, at foreningen har investeret i andet end det, der er til min fordel” 
Thomas Brandt, Charlottenlund

“En bekendt af  mig anbefalede mig for knap 12 år siden, at købe Independent Global... 
 og det har jeg ikke på noget tidspunkt fortrudt”

Charlotte Bondam, Frøstrup

”Jeg værdsætter den personlige dialog og Tiedemanns engagement, for 
 det giver mig tryghed”

Grethe Hansen, Varde

”Fornuften går også i arv. Vi værdsætter det sunde værdigrundlag”
Birgitte Rasmussen, Vejle

Se mere på independentinvest.dk
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Kr.
4.700.000

1.750.000

Hvad betyder opsparing for dig?
Bliver du fattigere med alderen eller rigere med tiden?

• En selvstændig erhvervsdrivende sparer kr. 50.000 op 
til pension hvert år. (frie midler)

• Hvis hun starter investering, når hun er 25 år, vil 
hun som 60 årig med en årlig afkast på 5 % have en 
formue på kr. 4,7 mio. 

• Hvis hun sætter pengene i banken til 0 % i rente vil 
hun have kr. 1,75 mio. til pension.

Investering kontra opsparing
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Hvad får du
Investeringerne spredes i 15 lande på sektorer i 43 veldrevne virksomheder, 
der viser styrke i soliditet, indtjening og vækst, og hvor en positiv udvikling 
forventes at fortsætte.

Independent Global og Global Akk

Porteføljen 
Vi lægger vægt på at investere i 
gennemskuelige virksomheder med 
robuste produkter og forretninger. 
Det større udvalg af  virksomheder 
globalt mindsker risikoen på sekto-
rer, geografi og størrelse. Tredoblet 
investeringen med 201% i afkast 
siden start i 2003.

Forventninger 
Vi forventer, at virksomhederne i 
porteføljen vil vise fremgang i både 
omsætning og indtjening i 2017, 
underbygget af  en global økonomisk 
fremgang der er på niveau eller lidt 
højere end 2016.

Den nye amerikanske præsident 
ventes at få positiv indflydelse på 
den økonomiske vækst der og højere 
rente, der styrker dollaren. Det 
kan give økonomisk pres i Europa, 

hvor usikkerheden fortsætter om 
løsningen af  de politiske udfordrin-
ger særligt indenfor EU, i England, 
Frankrig og Italien samt forholdet 
til Rusland og Tyrkiet.
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Porteføljen

Kursudvikling 

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

60.000

20.000

30.000

40.000

50.000

70.000

10.000

De 5 største aktier
Recordati 5,2%
Couche-Tard 4,5%
Humana 4,3%
Microsoft 4,0%
Aetna 3,9%

Portefølje nøgletal
Soliditet 49,4%
EKF1 efter skat 24,7%
Kurs/Indre værdi 3,63
P/E 18,79
1Egenkapitalforrentning

Det tyske sportsmærke 
Adidas er konkur-
rent til Nike og har 
et stærkt brand i 

hele verden, stærkest uden for USA. 
Efterspørgslen for sportstøj er generelt 
stigende, og Adidas gennemgår samtidig 
turnaround hvor marginalerne søges 
fordoblet til niveauet for Nike, og indt-
jeningen er derfor stigende. 
Andel af  formue: 3,3%

Amerikanske 
Wallgreens Boots 

Alliance er en amerikansk kæde af  
”drugstores”. Ud over medicin sælges 
også produkter inden for velvære og 
sundhed. Virksomheden blev startet for 
mere end 100 år siden og beskæftiger 
370.000 medarbejdere over hele verden. 
Virksomheden har vedvarende leveret 
fremgang i omsætningen, og har derved 
vist sig ganske robust overfor økono-
miske udsving, og er stabiliserende i 
Independent Global. 
Andel af  formue: 3,8%

-41%

16%
30%

10% 8%

33%

20%

-4%

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

Afkast inkl. geninvesteret udbytte

Kr.
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Independent Global og Global Akk

FORDELING PÅ SEKTORER

HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012

Investorernes formue inkl. udlodning (tkr.) 339.963 376.976 342.439 282.302 225.202
Indre værdi pr. andel 64.338 67.887 60.151 51.723 43.225
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 5.300 3.650 500 500 0
Årets afkast (pct.) 0,51 13,71 17,42 19,66 17,14
Omkostningsprocent 2,05 1,93 1,97 1,95 1,93
ÅOP 2,47 2,29 2,40 2,41 2,32

Forbrug -
cyklisk

24%

Forbrug - stabile
26%

Finans
9%

Sundhed
20%

Industri
5%

Tele 1%

Teknologi
13%

Kontant
2%

Amerikanske Toro er en 
mere end 100 år gammel 
virksomhed, der er 

ledende producent af  græsslåmaskiner, 
kunstvanding og udendørsbelysning. 
76% af  produkterne sælges i USA, og 
der ekspores til mere end 90 lande til 
golfbaner, entreprenører og landmænd. 
Toro venter en organisk vækst på årligt 
5%, og Toro bidrager cyklisk til Inde-
pendent Global porteføljen.   
Andel af  formue: 3,3%

Amerikanske Nike 
er ny i porteføljen. 

Virksomhedens afsætning 
af  produkter inden for sportstøj og 
tilbehør er især betydende på det 
amerikanske marked, og Nike har 
med en stærk brandværdi og dygtig 
eksekvering været i stand til årligt 
at levere vækst med indtjeningsmar-
ginaler blandt de bedste i sektoren.  
Andel af  formue: 0,7%

Italien 5%

Holland 1%

UK
4%

Belgien 5%

Tyskland 3%

Schweiz
4%

USA
47%

Japan 7%

Hong
Kong
2%

Sverige
2%

Spanien 5%

Canada
7%

Finland 
3%

Frankrig
3%

Irland 2%

FORDELING PÅ LANDE
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Independent Global har givet 8,3 % i afkast 
p.a. siden start i november 2003. Hvis 
Independent Global holder dette afkast 
vil værdien af  investeringen i 2025 stige 
til kr. 132.200. Med et knap så optimistisk 

afkastniveau på 6 %, vil værdien stige til kr. 
108.700. Og med et for aktier forventet lavt 
afkast på 3 %, vil værdien stige til kr. 83.900 
frem til 2025.

Forventet afkast

 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
20.000

80.000

60.000

40.000

100.000

120.000

140.000
132.200 kr.

83.900 kr.

108.700 kr.

Udvikling i investeringen justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger Kr.
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Independent Generations og Generations Akk

Hvad 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
Virksomheder har vist fremgang 
siden ny strategi pr. 1. februar 2016. 
Aktiekurserne har svinget, men afde-
lingen vist et tilfredsstilende resultat 
på 3,5%. 

Skiftet til ny strategi – 
Independent Generations
Afdelingens investeringsstrategi 
er globalt at sætte fokus på 
børsnoterede familievirksomheder, 
eksempelvis med betydende ejere, 
enkeltpersoner, fonde og familier 
i flere generationer, der påvirker 
den langsigtede værdiskabelse og 
udvikling. Afdelingen bygges på 
denne måde af  familieværdier.

Forventninger
Vi forventer, at virksomhederne i 
porteføljen vil vise fremgang i både 
omsætning og indtjening i 2017, 

underbygget af  en global økonomisk 
fremgang der er på niveau eller lidt 
højere end 2016.
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Porteføljen

Kursudvikling

Familievirksomheder er værdiorienterede og præget af  tidligere 
ejere og stiftere, som har haft særlige tanker om virksomheden.

De 5 største aktier
Jeronimo Martins 4,2%
Brembo 4,0%
Moncler 3,9%
LVMH 3,9%
Ramsay Health Care 3,8%

Portefølje nøgletal
Soliditet 50,7%
EKF1 efter skat 20,6%
Kurs/Indre værdi 3,57
P/E 19,16
1Egenkapitalforrentning

Tyske Henkel blev startet i 1876, 
og har mere end 50.000 ansatte 
over hele verden. Virksomheden, 

der beskæftiger sig med produktion af  lim, va-
skemidler og kosmetikprodukter, producerer både 
til industrien og direkte forbrugere og mærkerne 
omfatter Persil og Schwarzkopf. Den efterhånden 
store Henkel familie, kontrollerer i fællesskab 60% 
af  stemmerne. Familiens credo har i generationer 
været ”Virksomheden kommer først”.
Andel af  formue: 3,7%

 31.01.16 31.03.16 31.05.16 31.07.16 30.09.16 30.11.16

32.000

28.000

29.000

31.000

Ramsay Health Care er en 
australsk virksomhed, der driver 
hospitaler, herunder rehabilitering, 

psykiatri, og komplicerede operationer i Australi-
en, Indonesien og Europa. Samlet driver Ramsay 
226 faciliteter med 25.800 sengepladser. Historien 
går tilbage til 1964 hvor Poul Ramsay startede 
et psykiatrisk hospital i Sydney. Kontrollen med 
virksomheden ligger i Poul Ramsay fonden.
Andel af  formue: 3,8%

Kr.

30.000



14

Independent Generations og Generations Akk

FORDELING PÅ SEKTORER 

*Porteføljen var fuldt omlagt til ny investeringsstrategi pr. 1. frebuar 2016 

Forbrug-
stabile
56%

Råvarer
2%

Industri 
11%

Sundhed
18%

Finans 2%

Forbrug-
cyklisk

2%

Kontant
4%

Forsyning 2%

Teknologi 3%

HOVED- OG NØGLETAL* 2016

Investorernes formue inkl. udlodning (tkr.) 92.882
Indre værdi pr. andel 31.127
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 2.975
Årets afkast (pct.)  -6,11
Afkast 1. feb. - 31. dec. (pct.)* 3,52
Omkostningsprocent 2,07
ÅOP 2,50

Amerikanske Estée Lauder blev startet 
i New York i 1946 som kosmetikfir-
ma, ud fra grundlæggerens simple 
forudsætning: ”at enhver kvinde kan 
være smuk”. Familien kontrollerer 
fortsat virksomheden og fokus er, som 
det altid har været, langsigtet vækst, 
ud fra tre principper om kreativitet, 
innovation og iværksætteri. Egenkapi-
talandelen udgør 44%, der  forrentes 
med 30%. Estée Lauder medvirker til 
Generations med stabil vækst.
Andel af  formue: 2,4%

producerer og sælger 
eksklusivt tøj og kan føre sine rødder 
tilbage til 50’erne. Navnet er en 
forkortelse af  bjergbyen Monestier 
de Clermont, der ligger nær Grenoble. 
Virksomheden blev ”relanceret” af  
en ny ejer Remo Ruffini i 2003, der 
fortsat leder virksomheden. Siden da 
har fremgangen været imponerende, 
og med fortsat gode muligheder for 
udrulning af  ”brand” til flere marke-
der er Moncler en vækstvirksomhed i 
Generations. Egenkapitalandelen er 
53%, der forrentes med 30%. 
Andel af  formue: 3,9%

Malaysia 
5%

Sverige 3%

Hong Kong
3%

Australien
4%

Chile
2%

Mexico
4%

Polen 4%

Spanien 3%
Schwiez 3%

Frankrig
13%

Japan
7%

Belgien 
2%

Finland
3%

Italien
8%

Tyskland 
14%

USA
22%

FORDELING PÅ LANDE
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2015 2017 2019 2021 2023 2025

75.000

15.000

35.000

55.000

Hvis Independent Generations stiger 8,3 
% p.a. vil værdien af  investeringen i 2025 
stige til kr. 64.000. Med et knap så opti-
mistisk afkastniveau på 6 %, vil værdien 

stige til kr. 52.600. Og med et for aktier 
forventet lavt afkast på 3 %, vil værdien 
stige til kr. 40.600 frem til 2025.

Forventet afkast

64.000 kr.

40.600 kr.

52.600 kr.

Udvikling i investeringen justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger kr.
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Independent Bond

Hvad får du
Investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer, med kort løbetid, udstedt af  29 sunde virksomheder. Hvert 
år udbetales et kontantudbytte baseret på de renter vi modtager uafhængigt af  kursen på papirerne.
Siden start i december 2012 har afdelingen givet et samlet resultat på 17,8 %, og har vist sin værdi for de mange inve-
storer, der ellers har haft vanskeligt ved at få renter og fastholde købekraften af  deres opsparing. 

Siden start i december 2012 har 
afdelingen givet et samlet resultat 
på 17,8 %, og har vist sin værdi 
for de mange investorer, der ellers 
har haft vanskeligt ved at få renter 
og fastholde købekraften af  deres 
opsparing. 

Porteføljen 
Den gennemsnitlige forventede lø-
betid er 2,1 år, og intet papir har en 
forventet løbetid på mere end 6 år. 
Den begrænsede løbetid giver større 
kursstabilitet, og der investeres 
ikke i en rating lavere end BB- eller 
tilsvarende. Det vil sige investment 
grade og de bedst ratede high yield 
virksomhedsobligationer. Endvidere 
foretager vi også egen regnskabsana-

lyse for at vurdere virksomhedernes 
evne til at honorere deres lånefor-
pligtelser.

Forventninger 2,0 % 
Vi forventer, at der indtjenes renter, 
der giver mulighed for et udbytte 
for 2017 på ca 2,0 % efter om-

kostninger. Resultatet påvirkes af  
kursudsving og af  de renter, der kan 
opnås ved reinvestering. Renten vil 
være påvirket af  en evt. stigning 
i inflation og af  den økonomiske 
udvikling i verden.
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Porteføljen

De 5 største 
virksomhedsobligationer
Orange 4,25%  4,43%
Solvay 4,2%  4,32%
Dong Gas 4,875%  4,32%
Volvo 4,2%  4,29%
EDF 4,25%  4,28%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,1
Gns. eff. rente  2,6%

 2013 2014 2015 2016 2017
0

1

Udvikling i udbytte

Udbytte pct.

4,4%

3,0%

4,1%

Forventet 
2,0%

2

3

4

5
% p.a.

10 årig Statsobligation

2,9%

FORDELING PÅ 
FORVENTET UDLØB

HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 110.792 103.485 91.993 67.709 61.619
Indre værdi pr. andel 39.753 39.169 40.295 40.593 38.803
Udlodning per andel/Foreslået udbytte 1.150 1.200 1.650 1.700 625
Årets afkast (pct.)  4,75 1,28 3,56 6,32 4,02
Omkostningsprocent 0,94 1,02 1,27 1,22 1,90/1,25*
ÅOP 1,36 1,49 1,74 1,80 1,81

*Gennemsnit omk. pct/Eft. ændring til Independent Bond
Udløb 2-4 år

42%

Udløb 0-2 år
45%

Udløb 4-5 år
13%
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 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

30.000

34.000

38.000

42.000

54.000

Independent Bond har givet 2,6 % i 
resultat p.a. siden start i december 2012. 
Hvis dette niveau forsætter i Independent 
Bond vil værdien af  investeringen i 2025 
stige til kr. 56.600. Med et mere optimi-

stisk resultat på 4 %, vil værdien stige til 
kr. 50.000. Og med et knap så optimistisk 
resultat på 1 %, vil værdien stige til kr. 
43.500 frem til 2025.  

Independent Bond
Forventet afkast

56.600 kr.

43.500 kr.

50.000 kr.

Independent Bond er dit alter-
nativ til ingen eller en meget lav 
rente i banken. Vi anbefaler, at 
din investeringshorisont er mini-
mum 2-3 år, således at udsving i 
kurserne kan rette sig mod kurs 
100 ved forventet udløb. 
Er din investeringshorisont læn-
gere kan du med fordel supplere 
med de aktiebaserede afdelinger 
Independent Global og Genera-
tions. 

Udvikling i investeringen justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger 
kr.

46.000

50.000

58.000
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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 
fordeling 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 
investering, vil du få glæde af  din 
investering, og skulle det falde, er der 
mulighed for at supplere din investe-
ring på mere fordelagtige niveauer.

Undgå for mange handler

Vær langsigtet og hold fast i gode in-
vesteringer. 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 succesfulde 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 formueforvalt-
ning 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 depo-
tomkostninger, og tilbagesøgning af  
udbytteskat.

”Kortsigtet er aktiemarkederne udsat 

for computergeneret spekulationer, 

der medfører kursudsving”
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World Wide Invest

Akkumulerende og velegnet til selskaber, virksomhedsskatteordninger og pension
Balancerer i Independents tre afdelinger med 75% aktier og 25% virksomhedsobligationer, spredt over 23 lande i 
110 virksomheder. 
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Porteføljen

Kursudvikling

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
500

700

900

1.100

1.700

1.500

1.300

19%

-12%
-2%

6%
11%8%

14%

Solide aktier

Virksomheds-
obligationer

Realkredit-
obligationer

Statsobligationer
(DK)

Kontant

Afkast - risiko på aktivklasser

World Wide Invest

Independent Invest anbefaler inve-
storerne at sprede deres investeringer 
efter ordsproget ”man skal ikke lægge 
alle sine æg i én kurv”. Spredt på flere 
aktivklasser. Ved at investere i alle In-
dependent Invests tre afdelinger opnås 
en spredning i både aktier og virksom-
hedsobligationer. 

Nye markeder

Gearede produkter

Risiko
▶

Afkast▶

Kr.

Markedsrisiko for forskellige investeringer

I Independent Invest investerer vi i solide virksomheder
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World Wide Invest

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

Porteføljen 
Investeringen i Independent Invests tre 
afdelinger, gør porteføljen solidt funderet 
med 82 aktier i sunde virksomheder glo-

balt og 29 primært europæiske virksom-
hedsobligationer. 

Investeringerne giver således en bety-
delig spredning geografisk, på sektorer og 
størrelse.

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

Forventninger
Virksomhederne i de underliggende 
porteføljer viser forretningsmæssig 
fremgang. Kurserne på virksomhedernes 
aktier ventes at afspejle denne større 
værdiskabelse, men vil også være påvir-
ket af  forventelige større markedsuds-
ving i 2017. Obligationsrenterne i Europa 
er lave og forventes på et lavt niveau. Vi 
forventer en positiv udvikling i 2017.

Generations
40%

Global
36%Bond

20%

FORDELING PORTEFØLJE

Kontant
4% HOVED- OG NØGLETAL 2016 2015 2014 2013 2012

Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 34.516 36.704 28.572 19.303 21.802
Indre værdi pr. andel 1.479,45 1.508,58 1.430,04 1.292,88 1.202,54
Årets afkast (pct.)  -1,93 5,49 10,61 7,51 14,44
Omkostningsprocent 0,53 0,50 0,74 0,82 0,55
ÅOP 2,57 2,52 2,86 2,88 2,65
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 2010 2013 2016 2019  2022 2025
900

1.300

1.700

2.100

2.500

World Wide Invest har givet 4,9 % i af-
kast p.a. siden start i februar 2010. Hvis 
World Wide Invest holder dette afkast vil 
værdien af  investeringen i 2025 stige til 
kr. 2.300. Med et knap så optimistisk af-
kastniveau på 3,5 %, vil værdien stige til 

kr. 2.000. Og med et forventet lavt afkast 
for en balanceret investering i både aktier 
og virksomhedsobligationer på 2 %, vil 
værdien stige til kr. 1.750 frem til 2025. 

Forventet afkast

2.300 kr.

1.750 kr.

2.000 kr.

World Wide Invest er skattemæssigt 
akkumulerende og der udloddes ikke ud-
bytte, den er derfor velegnet til at indgå i 
kapital-, rate- og alderspension, virksom-
hedsskatteordningen og børneopsparing. 

Udvikling i investeringen justeret for geninvesteret udbytte og efter omkostninger Kr.
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Tiedemann Independent A/S er et 
familieejet investeringsforvaltningssel-
skab, der står bag Independent Invest og 
World Wide Invest. Vi bygger på mange 
års kompetence, ordentlighed, samt 
personlig kontakt, og vi er 
naturligvis selv investorer.

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 uforan-
dret og har leveret resul-
tater. Siden start i 2003 er 
formuen tredoblet – efter 
omkostninger. 

Uanset hvilke afdelinger du vælger, er 
virksomhederne spredt på brancher, lan-
de og størrelse. Det giver risikospredning 
og sikkerhed. Vi investerer uafhængigt af  
indeks, anvender ikke valutakursafdæk-

ning eller gearer dine investeringer. 
Værdien ligger i virksomheden ikke i 
aktiekursen, og derfor har vi vores egen 
regnskabsanalyse. Det fremmer den lang-
sigtede værdiskabelse og giver tryghed.

Sådan bliver du 
investor
Vores afdelinger er børsno-
terede og kan altid købes og 
sælges gennem din netbank. 
Vi anbefaler, at køb af  aktier 
spredes med nogle måneders 
mellemrum, da ingen kan 
forudsige prisen på aktier 
kortsigtet. Tal med os og få 
personlig rådgivning.

Hvem er vi?

Fra venstre: Jørgen Ottosen, Klaus Serup, Peter Pagh Smed, Christian Tiedemann og Henrik Tiedemann



Peter Pagh Smed
cand. polit., regnskabs-
analyse og research 

Henrik Tiedemann
Grundlægger og 
porteføljeforvalter

Christian Tiedemann
Direktør og 
porteføljeforvalter

Klaus Serup
HD(R), regnskab, økonomi, 
administration og compliance

Jørgen Ottosen
Seniorformuerådgiver

Bjarne Rasmussen, Frederiksberg

Børge Nordgaard Hansen, Farum

Ebbe Bouman, Falling

Erik Neuberg Rasmussen, Vejle

Thorkild Juul Jensen, Allerød 

Personerne bag
er alle investorer i Independent Invest og World Wide 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
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