
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsmail 18. maj 2016 
 
 
 

Kære Investor  
 
 

Finansmarkederne gav fald i kurserne i begyndelsen af 2016. Giver det os 
som langsigtede investorer grund til at ændre vurdering af vores investering? 
 
Nej, det gør det ikke. Vi investerer langsigtet i solide virksomheder, der 
vokser. Det gør virksomhederne stadig, selv om aktiekurserne svinger. Vi 
finder fortsat, at værdien ligger i virksomhederne, og at den vil vise sig i 
aktiepriserne. 
 
Er usikkerheden større 
Flere forhold i den nærmeste fremtid kan give anledning til usikkerhed i 
aktiemarkederne og dermed større udsving i kurserne – både positivt og 
negativt. Herunder Brexit - bliver Storbritannien i EU, hvor høj bliver væksten, 
forbliver renterne lave, hvilken økonomisk udvikling får Kina, udvikling i 
energi- og råvarepriser, migration til Europa og politiske spændinger mellem 
øst og vest.  
 
Vi følger fortsat udviklingen i virksomhederne. Virksomhederne i vores 
porteføljer har gennem årene manøvreret i de forandringer verden har budt 
dem, og vi lader forsat ledelserne styre virksomhederne under de 
markedsforhold de møder.  
 
Brexit – skaber usikkerhed 
Bookmakerne sætter odds svarende til at 75% af briterne ønsker EU. 
Meningsmålingerne spår et tættere løb. Med Brexit usikkerhed har vi 
gennemgået og tilpasset porteføljen. 
 
I Independent Global har vi tre engelske virksomheder, alle med betydelige 
internationale forretninger.  
 
Eksempelvis WH Smith der driver blad 
butikker og sælger sandwich i lufthavne, 
togstationer og ved motorveje. WH 
Smith leverer en omsætningsvækst på 
2-4% årligt. Virksomheden er stærk på 
IT og i stand til detaljeret at optimere 
både produkter og varernes placering i 
butik. WH Smith kan derfor øge 
indtjeningsmarginaler og bundlinie.     

 

 
 
 
 



 
Resultater i vores fonde 2016 
Independent Global -7,3% 
Independent Generations 0,4%* siden 1. februar 
Independent Bond 1,3% 
World Wide Invest -6,2% 
 
Værdien i virksomhederne vil slå igennem i aktieprisen 
Virksomhederne i Independent Global og Generations har høj egenkapital og 
lav gæld. Det gør virksomhederne uafhængige af banken og sikrer ledelsen 
råderum til at fokusere på virksomhedens drift og udvikling.    
 
Vi er overbeviste om, at investering globalt i sunde virksomheder er den 
bedste måde at have høj sikkerhed og holde købekraften af din opsparing og 
få et afkast over tid.  
 
Spændende fremgang i vores virksomheders forretning 
 
Independent Global 
 

 
Eksklusiv finansvirksomheder (mia. DKK) 

 
Independent Generations 
 

 
 

 
Independent Bond giver dig renter 
Der er en rekordstor privatopsparing uden 
rente i bankerne. Indlånsrenterne er væk, 
og en 10 årig statsobligation giver blot 
0,42%. De lave renter kan fortsætte i flere 
år endnu.  
 
Investering i virksomhedsobligationer giver 
dog en rente, og Independent Bond, har en 
forventet kort løbetid på 2,6 år og  optjener i 
2016 renter, så du kan forvente at modtage 
et udbytte svarende til 2,5% efter 
omkostninger.  

 
Udvikling i formue  

 
Ved 2,5% i rente p.a. 

 
Vi står til rådighed, kontakt os gerne. 
 
Venlige hilsener 
 
Henrik Tiedemann Christian Tiedemann 
 
Tlf. 33 15 60 15 
 

Du kan også følge Independent på LinkedIn her 
 

 
 


