
 

 
 
 

  
 

 
  

Nyhedsmail 24. februar 2016 
 

Kære Investor og andre interesserede 
 

Store udbytter og gunstig mulighed for reinvestering 

Investorerne står overfor at modtage udbytte fra Independent Invest. 
Udbyttet udgør samlet kr. 25 mio. og er det højeste i foreningens historie.  
 

For hver andel modtager investor således onsdag 2. marts 2016: 
 

Independent Global kr. 3.650 
Independent Generations kr. 1.475 
Independent Bond kr. 1.200 
Der fratrækkes eventuelt udbytteskat 

 
For den langsigtede investor, ser vi det som gunstigt at genkøbe andele i 

Independent’s sunde virksomheder. Der er derfor mulighed for, uden 
emissionsomkostning, fra mandag 29. februar og resten af ugen at købe 

andele i alle vores afdelinger inklusive World Wide Invest. Rabatten er 
fratrukket i den kurs, du ser i din netbank. 
 

Alle virksomheder mærker ikke usikkerheden lige meget 

Også aktier i virksomheder med sund udvikling er blevet påvirket af 
usikkerheden til økonomisk vækst i 2016. Virksomheder der er i fremgang 

eksempelvis: 
 

Hennes & Mauritz 

Den svenske tøjgigant H&M, med aktiviteter over hele verden, har igennem 
mange år leveret fremgang i både top- og bundlinie – både i økonomisk gode 

og knap så gunstige tider. Virksomheden har en usædvanlig høj egenkapital 
på 67% og forrenter egenkapitalen med 38% på bundlinien. Det til trods er 
aktien faldet de seneste måneder.  

 
Walt Disney 

Den amerikanske underholdningsvirksomhed Walt Disney har en høj 

egenkapitalandel på 49%, der forrentes med ca. 20% på bundlinien. 
Virksomheden leverer fremgang, og alligevel er aktien faldet i 2016. 
Produkterne kender vi alle lige fra Star Wars filmen til forlystelsesparken 

Disneyland.  
 

Er aktierne attraktive på pris 

Målt på pris i forhold til indtjening handles virksomhederne i Independent 
Global til 17,7, og i Independent Generations til 18,8. Med de solide og sunde 

virksomheder i porteføljerne anser vi det for attraktivt. 
 
Langsigtet er aktieinvesteringer attraktivt – undgå at sælge i bunden 

Vi har tidligere fremhævet, at det igen og igen har vist sig, at investering i 
sunde virksomheder globalt, er det bedste for investorer på lang sigt. Det vil 
vi gerne minde om i denne tid. Vi er overbeviste om, at gode resultater i 

http://www.independentinvest.dk/


virksomhederne vil slå igennem i aktieprisen. 

 
Mens de store professionelle investorer ofte har lettere ved at bevare roen, 
lader private investorer i højere grad tanker og handlinger dominere af 

kortsigtet uro, og risikerer at sælge på et ugunstigt tidspunkt. 
 

Tiden frem giver større velstand 
Velstanden i verden stiger, med øget befolkning og stigende middelklasse. I 
år 2000 var verdens befolkning 6 mia., i dag er vi 7,3 mia. og allerede i 2030 

ventes verdens befolkning at stige til 8,5 mia. Samtidig med velstands-
stigninger kommer det globale virksomheder til gode. 

 
Vi står altid til rådighed med uafhængig investeringsrådgivning. Kontakt os 

gerne. 

 

Venlige hilsener 

 

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann 

Tlf. 33 15 60 15 

 
Du kan også følge Independent på LinkedIn her 

 

 
 

 
Du modtager denne e-mail fordi du står på Independents mailingliste. Såfremt du ikke længere 
ønsker det, så afmeld her. 
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