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22. august 2017 

 

 

Kære Investor 

 

Vi har fornøjelsen at fremsende Markedsrapport for 1. halvår 2017.              

I Markedsrapporten kan du læse om de virksomheder, du har investeret i, og 

om den gode udvikling, der er i investeringerne.   

 

Se hvad du kan forvente af din investering 

Med Independents afdelinger kan du balancere dine investeringer, så de passer 

til dine ønsker til afkast og sikkerhed.  

 

 Den langsigtede investor kan f.eks. kombinere vores aktieafdelinger 

Independent Global Akk og Independent Generations Akk. En 

investering på 1.000.000 kr. i Independent Global er siden start i 

november 2003 steget til godt 3.000.000 kr. Fortsætter udviklingen vil 

investeringen i begge afdelinger om ti år være steget til 7.000.000 kr. 

 

 Den mere forsigtige investor, med et kontantindestående til ingen eller 

negativ rente, kan placere investeringen i Independent Bond. 

Independent Bond ventes i 2017 at indtjene renter, der giver mulighed 

for et udbytte svarende til 2%. 

 

 Investor med middel risiko kan placere investeringen i World Wide 

Invest, der sammensætter investeringen med 75% i Independent 

Global og Independent Generations og 25% i Independent Bond. 

 

Når du læser i Markedsrapporten, kan du lade dig inspirere til, hvordan du kan 

forbedre dine investeringer ved øget spredning i vores afdelinger.  

 

Vi har valgt at trykke og poste Markedsrapporten, så den kan opleves bekvem 

at bladre i. Markedsrapporten kan også læses på independentinvest.dk (klik 

her). 

 

Vi står naturligvis til rådighed, og vil gerne drøfte dine individuelle ønsker.

  

Venlige hilsener 

 

 

Christian Tiedemann              Henrik Tiedemann    

Ordentlighed i  

 generationer 

 skaber værdi  

Value & Vækst – Tryghed & Afkast 

Modtager du ikke vores 

løbende nyheder på email, 

send gerne din email adresse 

til kontakt@tiedem.dk 
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