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Kære Investor og andre interesserede 

 

Der er markedsnervøsitet med udsving i aktiekurser, som vi gerne vil 

komme med vores tanker om. For investorer med en strategi om at supple-

re i globale aktier, kan den kommende tid være en mulighed for at supplere 

i Independent til fornuftige priser.  

 

Værdien ligger i virksomhederne – ikke i aktiekurserne 
I Independent Global og Independent New Global er virksomhederne solide 

med lav gæld, tjener penge og er i fremgang. Virksomhedernes produkter 

og ydelser, omfatter fødevare og sundhedsartikler - det er der brug for til 

alle tider.  
 

Vi bevarer roen og ser frem. Vores afdelinger er positive i år og New Global 

har endda vist særlig god modstandskraft. Den lave inflation betyder, at vi 

indstiller os på et lavere afkast. 

 

Aktiekurserne svinger 
Siden 2011 har skeptiske aktieanalytikere, med skærpet tone den seneste 

tid meddelt, nu slutter aktiefesten. Der anvendes et ekspanderet sprogbrug, 

som vi ikke rigtigt kan forholde os til og de skaber en markedsstemning, der 

har medført fald i aktiekurserne. 

 

Vi holder fast i vores investeringsstrategi, og lader os ikke ryste. Vores 

virksomheder er rimeligt prissat i forhold til den værdi vi ser, og udsvingene 

kan give mulighed for at købe værdifulde virksomheder, som vi tidligere 

fandt for dyre. Vi er overbeviste om, det langsigtet vil være til glæde for 

vores investorer. 

 

Den nærmeste fremtid 
Væksten i verden er spredt, og desværre er Europa ikke blandt økonomier 

med fremgang. Vækst er der på flere af de nyere markeder, og væksten er 

tiltagende i USA, verdens førende økonomi. Med til at trække væksten i 

USA, er de amerikanske forbrugere, og antallet af beskæftigede, der er vok-

set med 6 millioner de sidste 5 år. Den lavere oliepris understøtter den øko-

nomiske fremgang ikke blot i USA, men i hele verden.   

 

Vores valg af virksomheder til porteføljerne afspejler den spredte udvikling 

i verden. 

  

 Value & Vækst  

     Tryghed & Afkast   

 

Independent Global 

Independent New Global 

Gennemsnit for virksomheder i porteføljen 

Gennemsnit for virksomheder i porteføljen 

Resultat siden start        År til dato 

Global 130%           1,8% 

New Global 53%           4,5% 

Bond 11%           2,9% 

World Wide 32%           2,5% 
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Independent Bond giver fortsat renter 
For den lidt mere kortsigtede investor er Bond en god mulighed, da ind-

lånsrenter er på et lavt niveau, som nok fortsætter i den kommende tid. Vi 

holder os forsigtigt til investering i virksomhedsobligationer, selvom det 

sker til lavere renter end tidligere. Hellere et lidt lavere afkast end højere 

risiko. Vi forventer uændret at udbetale et udbytte for 2014 i underkanten 

af 4%. 

 

Årsmøde København i Operaen 
Traditionen tro glæder vi os til at mødes med vores investorer i                

Independent Invest til årsmøde i Operaen 

 

torsdag 5. februar 2015 kl. 16:00. 

 

Program  

  

 Orientering om året i Independent Invest 

 Velkomstdrink og præsentation af forestillingen  

 Operamiddag og vin  

 Tryllefløjten kl. 19:00 

 

Det bliver en stor oplevelse med Tryllefløjten, en Mozart 

opera, der vækker glædelig genkendelse hos mange. 

 

Prisen er kr. 1.150 per deltager og tilmelding til Tiedemann tlf. 33 15 60 15 

eller kontakt@tiedem.dk gerne inden 15. november 2014.     

 

Ring gerne for eventuelle uddybninger. 

 

Venlige hilsener 

 

 

Henrik Tiedemann                                                     Christian Tiedemann 
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