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Kære Investor og andre interesserede 

 

Vi har fornøjelsen at fremsende Markedsrapporten for 1. halvår 2014. Virk-

somhederne i porteføljerne viser fortsat fremgang med højere aktiekurser. 

Vi håber du finder markedsrapporten læseværdig og anvendelig. 

 

Forventninger til virksomhederne er intakte 

De seneste år har været positive for aktieinvestorer, med stigende kurser. 

Udviklingen i vores virksomheder i porteføljerne er gode og prissætningen 

af deres aktier attraktive.  

 

Vi ser ingen grund til, at det ikke skulle fortsætte for både Independent 

Global og Independent New Global.  

 

Væksten globalt er mere spredt og på et lavere niveau. Konflikten øst-vest 

påvirker virksomhederne forskelligt. Vores styrke er personlig udvælgelse 

af de bedste virksomheder, der er solide og vedvarende leverer vækst i top- 

og bundlinje. Det er værdifuldt, særligt når aktiekurserne svinger.  

 

Målet hos Independent har altid været og er, at vores investorer skal 

fastholde realværdien af deres opsparing med et afkast.  

 

Afkast og risiko hænger sammen – Vi investér i solide virksomheder 
Lav rente og lavere vækst i mange lande frister til udbud af kreative og 

mere komplicerede finansielle produkter, med lovning om høje afkast – og 

en højere risiko.  

 

Investering i aktier i sunde virksomheder i fremgang, finder vi bedst for 

investorer, der ønsker at fastholde realværdien af deres opsparing og få et 

afkast.  

 

 

 

 

 

 

 

 Value & Vækst  

     Tryghed & Afkast   

 

Har vi endnu ikke din email, 

send den til kontakt@tiedem.dk, 

så vil du også modtage informa-

tion, vi alene udsender på mail. 
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Både i Independent Global og Independent New Global får du de bedste 

globale aktieinvesteringer vi kan finde. Investering i stabile virksomheder i 

verdens mere udviklede økonomier med Independent Global, og i de nyere 

markeder med højere vækst i Independent New Global. 

 

Få ”rente” med Independent Bond 

Det er vanskeligt at få rente i bankerne, og aldrig har så store beløb stået til 

ingen rente. Har du opsparing med en kortere investeringsperiode end akti-

er, er Independent Bond en god mulighed. Vi forventer for i år at kunne 

optjene renter, der giver mulighed for at udlodde et udbytte i underkanten 

af 4%, og et kort afløb.  

 

Sæt kryds i kalenderen til Årsmøde i Aarhus og København 

 

Årsmøde Aarhus i ARoS onsdag 29. oktober 2014.  

Årsmøde København i Operaen torsdag 5. februar 2015.  

 

På ARoS vil der være mulighed for at høre om og se særudstillingen med 

Michael Kvium og efter Årsmødet i Operaen hører vi Mozarts Tryllefløjten. 

Invitationer udsendes senere. 

 

Visning af Independentinvest.dk mobilt 
Opdaterede kurser på afdelingerne er nu også tilgængelige fra mobilenheder 

og tablets. 

 

Skifte til Danske Bank 
Vi har i foråret skiftet depotbank og prisstiller på børsen til Danske Bank, 

og kan glæde os over et skifte, der sikrer foreningen en global nem og digital 

håndtering af vores børshandler.  

 

Kontakt os gerne, vi har mere at byde på. Vi vil også gerne fortælle dig om 

World Wide Invest og Independent Formuerådgivning med de muligheder 

det giver. 

 

Venlige hilsener 

 

 

Henrik Tiedemann 

 

 


