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Det er enkelt for dig at investere i hele verden

Independent Invest
De uafhængige investeringsfonde



Independent Global Akk* – Virksomheder globalt 
DK0060781920

Independent Generations Akk* – Virksomheder med familieejerskab 
DK0060782068

Independent Bond – Virksomhedsobligationer
DK0060091908

Independent Mix* –  Virksomheder globalt og virksomhedsobligationer 
DK0060209336

Udnytter du det fulde familiepotentiale 

Har du udnyttet alle mulighederne i Independent ”familien”?
Kontakt os gerne - så kan vi sammen finde 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.
Det anvendte papir i denne Markedsrapport er FCS Mix credit certificeret.

*Afdelingen er akkumulerende og overskuddet tilskrives formuen i afdelingen.
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Idéerne bag Independent
Idégrundlaget er solide investeringer, selvstæn-
dighed, et enkelt koncept og gennemskuelige 
priser, og det har det været siden starten i 
2003.

En tredobling af investorernes formue – med 
et afkast på over 200% efter omkostninger. I 
alle år, på nær to år, bedre end eller på linie 
med globale aktieindeks.

Formålet er at bevare formuens realvær-
di med et afkast. Vi gør det, der er bedst for 
vores investorer og investerer naturligvis selv 
sammen med dem.

Global investering
I Værdipapirfondene Independent Invest og In-
dependent Mix opnår investor solide værdier 
i globale aktieafdelinger og virksomhedsobli-
gationer. Vi anbefaler de akkumulerende afde-
linger, hvor udbytter automatisk reinvesteres.

Familievirksomhed
Tiedemann Independent A/S er familiedrevet i 
to generationer og uafhængig. Vi har frihed til 
at tage beslutninger upartisk, fokuseret på at 
skabe solide afkast.

Med vores egen regnskabsanalyse skaber vi 
rygraden i formueplacering. 

Tillid, ordentlighed, samt den personlige og 
direkte kontakt til investorerne, er afgørende 
for os.

Independent formuerådgivning
Vi tilbyder også individuel formueforvaltning, 
med udgangspunkt i tre profiler, der er tilpas-
set investors ønsker, efter risikoprofil, tidshori-
sont og til afkast.

Sammen stræber vi efter at etablere ryg-
raden i din formue, der udvikler et solidt øko-
nomisk fundament for din fremtid. Vi forvalter 
vores kunders opsparing som var det vores 
egen.

Global spredning giver værdi til at skabe lang-
sigtede afkast og mindske risikoen.

Value & Vækst - Tryghed & Afkast
Vi følger selv 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.

Fremtiden - Værdien er i virksom-
heden - ikke i aktiekursen
Vi holder fast i vores globale investeringsstrate-
gi. Investering i solide virksomheder med 
vækst i indtjening og kapital afspejler sig over 
tid i aktiekurserne, og skaber værdi.

Velkommen som investor

Henrik Tiedemann
Christian Tiedemann

Besøg os på Independentinvest.dk 
og personligt på Strøget.
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1 mio. kr. investeret med denne fordeling 
primo 2012 er vokset til 1,7 mio. kr. i dag 
og ventes over 10 år at vokse yderligere til 
3,4 mio. kr.

1. Langsigtet investor
 Rolig ved investering i solide virksomheder

Udvikling ved investering i Independent Global og Independent Generations siden 2012. 
Den forventede udvikling viser fordelingens udvikling med forventet afkast for Global og Generations 7%.

55%

-47%

90%

-47% -45% -33% -24%

90%

121%

155%

1 år 5 år4 år3 år2 år

Maks

Min

2012

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Kr.

2016 2020 2024 2028

Independent
Global Akk

50%

Independent 
Generations Akk

50%

Markederne svinger, her ses højeste henholdsvis laveste realiserede resultat for fordelingen siden 1995 målt på markeder.

100 % i solide virksomheder
Udvikling i formuen med 1 mio. kr. investeret

Muligt afkast og sikkerhed

kr. 3,4 mio.
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1 mio. kr. investeret med denne fordeling 
primo 2012 er vokset til 1,6 mio. kr. i dag 
og ventes over de næste 10 år at vokse til 
2,9 mio. kr. 

2. Balanceret investor
 Rolig ved investering i solide virksomheder suppleret  
 med virksomhedsobligationer

Udvikling ved investering i Independent Global, Generations og Bond siden 2012. Den forventede 
udvikling viser fordelingens udvikling med forventet afkast for Global og Generations 7%, Bond 3%.

45%

-40%

71%

-40% -35% -23% -15%

72%

93%

126%

1 år 5 år4 år3 år2 år

Maks

Min

2012

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Kr.

2016 2020 2024 2028

Independent  
Global Akk 

 37,5%

Independent 
Generations Akk 

37,5%

Udvikling i formuen med 1 mio. kr. investeret

Muligt afkast og sikkerhed

Independent Bond 
25%

Independent Mix 
Mellem sikkerhed

kr. 2,9 mio.

Markederne svinger, her ses højeste henholdsvis laveste realiserede resultat for fordelingen siden 1995 målt på markeder.



4

1 mio. kr. investeret med denne fordeling 
primo 2012 er vokset til 1,5 mio. kr. i dag 
og ventes over de næste 10 år at vokse til 
2,4 mio. kr. 

3. Forsigtig investor
 Lavere udsving lavere afkast

Udvikling ved investering i Independent Global, Generations og Bond siden 2012. Den forventede 
udvikling viser fordelingens udvikling med forventet afkast for Global og Generations 7%, Bond 3%.

36%

-31%

54%

-31% -23% -17% -9%

57%
72%

98%

1 år 5 år4 år3 år2 år

Maks

Min

2012

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Kr.

2016 2020 2024 2028

Independent  
Global Akk

25%

Independent 
Generations Akk

25%

Udvikling i formuen med 1 mio. kr. investeret

Historisk bedste og dårligste resultat

Independent  
Bond
50%

Fordeling
Højere sikkerhed

kr. 2,4 mio.

Markederne svinger, her ses højeste henholdsvis laveste realiserede resultat for fordelingen siden 1995 målt på markeder.
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AFDELING 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14

Global/Global Akk -4,08% 8,03% 0,51% 13,71% 17,42%
Generations/Generations Akk -8,75% 10,21% 3,52% - -
Bond -2,43% 4,59% 4,75% 1,28% 3,56%
Mix -5,91% 7,48% -1,93% 5,49% 10,61%

5 års afkast i Independent

Tyskland DAX 30 -19 % Indien 2 % Canada -12 % Frankrig -12 % 
Hong Kong -12 % Japan -17 % Sydafrika -13 % Verden -12 % Kina 
Shanghai -24 % USA -7 % Storbritannien -12 % NASDAQ 100 
USA -2 % Finland -8 % Danmark -13 % Sverige -11 % Norge -1 % 
Japan -13 % Rusland -8 % Spanien -16 %

Historisk “Handelsplatform” børsen i Paris

Aktiemarkederne 2018
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Det forløbne år

2018 viste god økonomisk fremgang i første 
halvår, der resulterede i stigende aktiekurser. 
I Andet halvår ændrede stemningen sig og 
politisk og markedsmæssig usikkerhed satte 
ind og tog pusten af verdens aktiemarkeder, 
og det gav store kursspring og kursfald.

Handelskrig mellem USA og Kina 
Handelskrig mellem USA og Kina menes at 
være årsagen til en afmatning i Kinas økon-
omiske udvikling og lidt lavere vækst i USA. 
Begge lande er betydeligt afhængige af hi-
nanden, og af den øvrige verden. Væksten 
er forsat høj i USA med den laveste arbejd-
sløshed i flere årtier og med fortsat tilgang til 
arbejdsstyrken. 

Virksomhederne er bundsolide
Virksomhederne i både Independent Global 
og Independent Generations er bundsolide 
med en gennemsnitlig egenkapitalandel på 
50%. Egenkapitalen forrentes med 20%, og 
i de seneste fem år har den gennemsnitlige 
vækst i toplinien været 8% og i nettoresultat 
15%. 
På sektorer er investeringerne tilrettelagt med 

stor vægt på virksomheder i de stabile sektor-
er forbrug og sundhed. Independent Global 
har i 2018 haft en større andel af amerikanske 
virksomheder end Independent Generations, 
og det har kortsigtet påvirket kursudvikling for 
de to. 

Renten og Valuta
Den tonegivende rente i USA blev i 2018, 
som i 2017, sat op tre gange med 0,25 pro-
centpoint senest til 2,25%. Den Europæiske 
Centralbank har fastholdt nul rente, og ved 
udgangen af året er de månedlige obliga-
tionsopkøb ikke standset. Rentesatserne 
forventes på uændret niveau med en positiv 
økonomisk udvikling i Europa og USA. 

Dollar og Euro udgør hovedvægten i aktie-
afdelingerne og Euro og DKK i Independent 
Bond med virksomhedsobligationer. Modsat 
sidste år er de fleste valutaer styrket overfor 
Euro og dermed DKK. Dollarkursen steg med 
5%, JPY 8,5%, CAD -3% GBP -1%.
Kreditmarkederne blev påvirket af den nega-
tive udvikling på aktiemarkederne. Globale og 
europæiske virksomhedsobligationer endte 
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derfor også året med et negativt afkast.

Ordentlighed, CSR og  
de 17 FN verdensmål
For Independent har ordentlighed altid været 
en kerneværdi, og det er vores forventning, at 
de virksomheder, vi investerer i, er ordentlige. 
Når vi gennem tiden er stødt på en virksom-
hed, som ikke har optrådt ordentligt, har vi 
afhændet den fra vores porteføljer. Det har, 
gjaldt Walmart, Wells Fargo og senest Face-
book efter dataskandalen i foråret 2018. Æn-
dres forholdene revurderer vi vores holdning. 
Vi ønsker at efterleve: Walk the Talk – Talk the 
Walk.
De 17 FN verdensmål indgår, som en del af 
vores strategi for udvælgelse af kvalitetsvirk-
somheder. Det skaber mere værdi til glæde 
for os som aktionærer og for samfundet. Vi vil 
løbende orienterer yderligere om virksomhed-
erne og FNs 17 verdensmål på vores hjem-
meside.

Hvad venter vi af  2019
Der er mange prognoser og gæt til udviklin-
gen i aktiemarkederne globalt. De holder som 

oftest ikke. I 2018 er det gået modsat de pos-
itive prognoser ved årets start. 

Vores tidligere nationalbankdirektør Hoff-
meyer har udtalt: ”Jeg tror ikke på prognoser 
– jeg har læst så mange, og de holder aldrig.”
Vi holder os til fakta og følger og vælger de 
bedste virksomheder til prisen. Virksomhed-
erne er kommet styrket ud af 2018, modsat 
kurserne, og vi forventer at vores virksom-
heders positive udvikling vil fortsætte i 2019. 
Vi forventer ikke så høje afkast, som det har 
været tilfældet de senere år, hvilket også af-
spejler den lavere inflation. 

Bedste kur mod uro - 
Tænk langsigtet 
Fremtiden indeholder positive økonomiske 
tegn dog med politiske udfordringer.
Som vi tidligere har fremført. Fald i aktiemark-
ederne tester investorens vedholdenhed og 
strategi. Igen og igen har tiden vist, at inves-
tering i sunde virksomheder giver det bedste 
resultat gennem årene, når man holder fast 
og tidsmæssigt køber flere gange. 

Independent Invest

2018 Siden 
start

Independent Global 
Start nov. 2003

-4,08% 206,6%

Independent Generations
Start feb. 2016

-8,75% 3,2%

Independent Bond
Start nov. 2012

-2,43% 19,4%

Independent Global Akk 
Start feb. 2017

-4,08% 1,1%

Independent Generations Akk 
Start feb. 2017

-8,73% -2,7%

Independent Mix
Start feb. 2010

-5,91% 49,6%

Afkast efter 
omkostninger
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I afdelingen får du
Førende virksomheder fordelt på 11 lande i 29 veldrevne virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og vækst, og 
hvor en positiv udvikling forventes at fortsætte.

Independent Global

Porteføljen 
Vi lægger vægt på at investere i gen-
nemskuelige virksomheder med ro-
buste produkter og forretninger. Det 
større udvalg af virksomheder globalt 
mindsker risikoen på sektorer, ge-
ografi og størrelse. Investeringen er 
steget med 207% i afkast siden start i 
november 2003.

Forventninger 
Der er økonomisk vækst i verden, 
primært afledt fra Kina, Indien og 
USA. Derfor forventer vi, at det vil 
understøtte fremgang i porteføljens 
virksomheder i både omsætning og 

indtjening og dermed øge virksom-
hedernes værdi. 
Kursudviklingen vil i lyset af de globale 
politiske usikkerheder, give større 
daglige kursudsving. 
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Porteføljen

Udvikling  - Independent Global siden start

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

60.000

20.000

30.000

40.000

50.000

70.000

10.000

Den japanske

robotvirksomhed 

Keyence udvikler og sælger globalt sensorer 

og måleinstrumenter, der benyttes til fabrik-

sautomatisering. Virksomheden blev start-

et i 1974, og beskæftiger mere end 6.600 

medarbejdere. Keyence har evnet at skabe 

vækst uden gæld og har en egenkapitalandel 

på mere end 90%.

Andel af formue: 3,3 %

Canadiske Alimentation 
Couche-Tard, driver mere end

16.000 dagligvarebutikker på verdens-
plan, hvoraf mange ligger i forbindelse 
med tankstationerne Cirkel K og Ingo. 
Virksomheden er ledende på det ca-
nadiske marked, beskæftiger omkring 
130.000 medarbejdere og har en stabil 
forrentning af egenkapitalen på over 20%.
Andel af formue: 5,2 %

-41%

16%
30%

10% 8%

33%
20%

-4%

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

Afkast inkl. geninvesteret udbytte

Kr.

8%

+207 %

-4%



10

Independent Global 

FORDELING PÅ SEKTORER

Over halvdel-
en af virk-

somhedens 1.200 kiosker er placeret 
i lufthavne, stationer samt shopping 
centre, og sælger bøger, magasiner, 
drikkevarer m.m. WHSmith er ledende i 
Storbritannien og har rødder der strækker 
sig mere end 220 år tilbage. 
Andel af formue: 2,3 %

Morningstar er en 
amerikansk virk-

somhed, der leverer information og ser-
vices inden for investering, herunder data 
og analyser. Anbefalinger fra Morningstar 
anses for betydeligt  indflydelsesrige inden 
for finanssektoren.
Andel af formue: 1,9%

FORDELING PÅ LANDE

Forbrug -
cyklisk
16%

Forbrug
stabile
19%

Sundhed
17%

Industri
6%

Kontant
15%

Italien 7%

UK
6%

Tyskland 
5%

Schweiz
4%

USA
50%

Japan 8%

Hong
Kong
2%

Spanien 6%

Canada
10%

Finland 2%

IT 23%

Finans 
2% De 5 største aktier

 5,7%

 5,2%

 5,1%

 4,5%

 4,5%

Portefølje nøgletal
Soliditet 47,7%
EKF1 efter skat 27,4%
Kurs/Indre værdi 4,7
P/E 17,3
1Egenkapitalforrentning
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“Independent skaber 
struktur i kaos og 

formidler den tryghed, 
som giver mig ro”

Peter Schaumburg-Müller - Advokat
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Independent Generations

I afdelingen får du
Globale investeringer i børsnoterede virksomheder, der bygger på familieværdier og ejere, der vurderes at påvirke værdisk-
abelse og udvikling. Det kan være store, mellemstore og mindre børsnoterede familievirksomheder.

Porteføljen
Independent Generations består af 31 
aktier i sunde virksomheder, hvor lang-
sigtede aktionærer påvirker værdiska-
belse og udvikling.

Forventninger
Der er økonomisk vækst i verden, 
primært afledt fra Kina, Indien og USA. 
Derfor forventer vi, at det vil under-
støtte fremgang i porteføljens virksom-
heder i både omsætning og indtjen-

ing og dermed øge virksomhedernes 
værdi. Kursudviklingen vil i lyset af de 
globale politiske usikkerheder, give 
større daglige kursudsving. 
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Independent Generations Porteføljen

Kursudvikling i Independent Generations

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

Amerikanske Hormel sælger 
fødevarer, herunder emballeret 

svinekød, kylling og oksekød, samt produkter som 
guacamole, tortillas og peanutbutter. Med rødder der 
stækker sig mere end 125 år tilbage, uden nævnevær-
dig gæld og med en egenkapitalandel på omkring 
70%, har Hormel udviklet sig til en global virksomhed 
med mere end 20.000 medarbejdere. Virksomheden 
kontrolleres i dag af Hormel fonden.
Andel af formue: 2,9 %

 01.02.16 01.02.17 01.02.18 31.12.18

32.000

28.000

Comcast er et amerikansk 
konglomerat inden for tele-

kommunikation, der kontrolleres af Brian Roberts, søn 
af stifteren Ralph Roberts. Virksomheden beskæftiger 
over 160.000 medarbejdere, er verdens anden største 
udbyder af radio og kabel tv, samt USAs største udby-
der af internet og telefonservice.
Andel af formue: 2,1 %

Kr.

30.000

26.000
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Independent Generations

FORDELING PÅ SEKTORER 

Med hov-
edkvarter i 
Schweiz er 

Bossard blandt markedslederne i Europa 
indenfor befæstelsesteknologi, herunder 
møtrikker, bolte, værktøj m.m. Virksom-
heden blev startet i 1831 og succesen 
formes i dag af syvende generation af den 
stiftende familie.
Andel af formue: 1,5 %

Franske Infotel 
tilbyder skræd-

dersyede softwaretjenester til specielt 
bank- og bilindustrien. Virksomheden 
blev startet i 1979 og skaber fortsat 
vækst og har en egenkapitalandel på 
omkring 50% der forrentes årligt med 
omkring 20%. Infotel kontrolleres fortsat 
af Bernard Lafforet, der var blandt de fire 
stiftere.
Andel af formue: 2,0 %

FORDELING PÅ LANDE

Malaysia 
6%Sverige 4%

Chile
2%

Mexico
5%

Polen 3%

Spanien 4% Schwiez 
6%

Frankrig
17%

Japan
6%

Forbrug-
stabile
39%

Råvarer
2%

Industri 
12%

Sundhed
12%

Finans 6%

Forbrug-
cyklisk
18%

Kontant
9%

Italien
8%

Tyskland 
9%

USA
30%

IT
2% De 5 største aktier

 6,2%
 5,8%
 4,4%
 4,0%
 3,9%

Portefølje nøgletal
Soliditet 50,8%
EKF1 efter skat 21,5%
Kurs/Indre værdi 3,4
P/E 16,7
1Egenkapitalforrentning



Independent Invest

15

“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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Independent Bond

Hvad får du
Investerer primært i europæiske virksomhedsobligationer, med kort løbetid, udstedt af 30 sunde virksomheder. Hvert år 
udbetales et kontantudbytte baseret på de renter vi modtager uafhængigt af kursen på papirerne.

Siden start i december 2012 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 19 %, 
og har vist sin værdi for de mange in-
vestorer, der ellers har haft vanskeligt 
ved at få renter og fastholde købekraf-
ten af deres opsparing. 

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af virksom-
hedsobligationer udstedt i euro med 
81% og danske kroner 10% og ultimo 
året kontant 9%. 

Den gennemsnitlige forventede lø-
betid er 2,7 år, og intet papir har en 
forventet løbetid på mere end 5,5 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 1,5 % - 2,0 %
Vi forventer, at der i 2019 kan udlod-
de et udbytte svarende til 1,5-2,0%. 

Markedsrenterne i Europa, hvor Bond 
fokuserer, har været svagt stigende, 
og forventes på et relativt lavt niveau, 
mens de er begyndt at stige i USA. 
Resultatet påvirkes af kursudsving og 
af de renter, der kan opnås ved rein-
vestering. Renten vil endvidere være 
påvirket af udviklingen i inflation og af 
Centralbankernes rentefastsættelser.
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Porteføljen

De 5 største  
virksomhedsobligationer
ENBW 3,625% 4,90%
Merck 2,625% 4,80%
Volksbank Wien 2,75% 4,48%
Orange 4,25% 4,32%
Volvo 4,2% 4,25%

Portefølje nøgletal
Gns. år til udløb/kald 2,7
Gns. eff. rente   2,6%

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

1

Udvikling i betalt udbytte i Independent Bond

Udbytte pct.

4,4%

3,0%

4,1%

Forventet 
1,75%2

3

4

5

% p.a.

10 årig Statsobligation

2,9%

FORDELING PÅ 
FORVENTET UDLØB

2,5%

Udløb 2-4 år
46%

Udløb 0-2 år
41%

Udløb over 5 år
13%

2,5%

Independent Bond er dit alternativ 
til ingen eller en meget lav 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 afdelinger 
Independent Global og Indepen-
dent Generations. 
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“For mig betyder 
formuerådgivning 

tre ting: 
gennemskuelighed,

uafhængighed 
og afkast” 

Flemming Delfs - Direktør
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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 ønsk-
er at anvende midlerne. Vær sikker på 
sund spredning, men undlad flere vær-
dipapirer end du kan overskue - indhent 
eventuelt råd.

Spred købstidspunktet for dine 
langsigtede investeringer
For at reducere risikoen for at købe akti-
er 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 for-
delagtige 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 al-
tid 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.

Særligt for investering i udenlandske pa-
pirer 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 de-
potomkostninger, og tilbagesøgning af 
udbytteskat.

”Kortsigtet er aktiemarkederne udsat 
for computergeneret spekulationer, der 
medfører kursudsving”

Invester globalt sammen med andre
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Independent Mix

Investerer balanceret og er også velegnet til selskaber, virksomhedsskatteordninger og pension

Balancerer i Independents tre afdelinger med 75% aktier og 25% virksomhedsobligationer, spredt over 20 lande i ca. 90 virksom-
heder. 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
36%

Global
32%

Bond
21%

FORDELING PORTEFØLJE

Kontant
11%
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Porteføljen

Udvikling i Independent Mix

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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

Independent Mix

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

Frontier markeder

Gearede produkter

Risiko
▶

Afkast

▶

Kr.

Markedsrisiko for forskellige investeringer

I Independent Invest investerer vi i solide virksomheder

7%

Independent Global 
Independent Generations

Independent Bond

-6%
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Porteføljerne består af velkonsoliderede og velindtjenende virksomheder, med et ordentligt 

og redeligt forretningsgrundlag. 

Fokus er endvidere på virksomhedernes samfundsansvar og den forandring de skaber.

Vores mål er løbende mod 2030 at indpasse flere dele af FN’s 17 verdensmål i vores inves-

teringer.

Vi tager afsæt i Brundtland rapportens tre bæredygtige dimensioner:

•	 miljømæssige, 

•	 økonomiske 

•	 sociale, tilføjet

•	 lederskab.

Vi ønsker at sammenkæde disse dimensioner med FN’s 17 verdensmål.
 
Walk the Talk – Talk the Walk

Vi solgte eksempelvis Facebook i foråret 2018 efter dataskandalen om misbrug af person-

lige oplysninger. Vi har valgt ikke at investere i direkte skadelige produkter som tobak. Tillige 

ikke at investere i våbenindustrien, selvom dele er sikkerhedsskabende for myndigheder og 

demokratiske stater. 

Læs mere på independentinvest.dk.

Samfundsansvar
Vi ønsker at optræde ordentligt i alle sammenhænge, og insisterer på, at virksomheder vi investerer i 

opfører sig tilsvarende. 
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Vi yder investeringsrådgivning, og en rådgivningsaftale kan omfatte opsparing i pension, 
selskab, virksomhedsskatteordning eller private frie midler.

•	 Fokus på formuebevarelse.

•	 Personlig formueforvaltning baseret på en afstemt strategi, der rebalanceres og er 
tilpasset dine personlige ønsker.

•	 Sammen stræber vi efter at etablere rygraden i din formue, der udvikler et solidt økon-
omisk fundament for din fremtid.  

•	 Solid placering af dine investeringer, der bygger på at bevare realværdien med et for-
nuftigt afkast.

•	 Hos os får du to personlige rådgivere, der står til rådighed, følger og tilpasser invest-
eringerne. Vi bygger stærke og aktive partnerskaber med vores kunder.

Indepedent Formuepleje
For investorer der i dag ikke har en uafhængig rådgiver
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Tiedemann Independent A/S er et familiee-
jet 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.

Vi er omhyggelige, når vi afsøger mark-
ederne for de mest veldrevne og solide 
børsnoterede virksomheder, og søger virk-
somheder, 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 tre-
doblet – efter omkostninger. 
Uanset hvilke fonde du vælger, er virk-

somhederne spredt på brancher, lande og 
størrelse. Det giver risikospredning og sik-
kerhed. Vi investerer uafhængigt af indeks, 
anvender ikke valutakursafdækning eller 
gearer dine investeringer. 

Værdien ligger i virksomheden ikke i ak-
tiekursen, og derfor har vi vores egen regn-
skabsanalyse. Det fremmer den langsigtede 
værdiskabelse og giver tryghed.

Sådan bliver du investor
Vores fonde er børsnoterede og kan købes 
og sælges gennem din netbank. Vi anbe-
faler, at køb af fonde med 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 Smed, 
Christian Tiedemann og Henrik Tiedemann



Peter Smed
Partner
investeringschef

Henrik Tiedemann
Grundlægger  
porteføljeforvalter

Christian Tiedemann
Direktør  
porteføljeforvalter

Klaus Serup
Regnskab, økonomi,
administration og compliance

Jørgen Ottosen
Seniorformuerådgiver

Henrik Tiedemann, Søllerød

Børge Nordgaard, København

Ebbe Bouman, Falling

Erik Neuberg Rasmussen, Vejle

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
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