
 

 

 

 
 
 

  
 

 
  

Nyhedsmail 14. oktober 2016 
 

Kære investor og andre interesserede 

 

Med denne mail har vi lidt mere på hjerte end sædvanlig, og vi håber du giver 

dig tid til at læse den. Vi hører gerne dine bemærkninger. 

 
Vi har formaliseret ændringen til Værdipapirfonden Independent Invest, som 

du tidligere er orienteret om, og vi har haft det første møde i vores nye fælles 
bestyrelse. Det var utroligt berigende, at brugen af bestyrelsesmedlemmernes 
kompetencer ikke primært er fyldt af ”myndighedernes dagsorden”. Det åbner 

endnu mere tid til at være fremadrettet, og hvorledes vi kan gøre det bedst 
for vores investorer.  

 
Udbytter 

Vi drøftede blandt andet, at vores generalforsamlingsvalgte bestyrelse kan 
fastsætte størrelsen af udbytte, så det mere svarer til de udbytter vi 
modtager fra virksomhederne i afdelingerne, og ikke som i dag hvor det er 

styret af skattelovgivningen.  
 

Derved kan investeringen holdes, og ekstra gebyrer og arbejde ved 
reinvestering for vores investorer undgås. Vi regner på mulighederne og 
vender tilbage. 

 
Vi holder Independent Årsmøde i København 9. marts 2017, hvor vores 

investorer hører nyt og kan mødes med os og bestyrelsen. 
 
Stabile virksomheder 

Vores investeringer i Global og Generations har i år kursmæssigt været 
præget af markedsnervøsitet. Cykliske aktier er lidt overraskende steget mere 

end de stabile virksomheder, Independent primært investerer i. Derfor har vi 
ikke leveret så positive resultater, som vi ellers har været vant til de seneste 
år. Det kan tilføjes, at skiftet til Generations per 1. februar har vist sin værdi 

og forbedret investeringen. 
 

Independent Bond med virksomhedsobligationer har kursmæssigt haft gavn af 
de lave renter og er steget mere, end vi kunne vente. World Wide Invest giver 
mulighed for at investere balanceret i Independent og for mindre beløb ad 

gangen. 
 

Nyheder, begivenheder og prognoser 
Nyhederne er strømmet ud i høj hastighed med begivenheder, der skaber 
nervøsitet. For at nævne nogle: det amerikanske præsidentvalg, Brexit’s 

eksekvering, hvad finder Nordkorea på, Deutsche Bank stabilitet, hvad sker 
der i Rusland, folkevandringer, valg i Frankrig med polarisering med Le Pen og 

http://www.independentinvest.dk/


sættes renterne op. Usikkerhed lever vi med til alle tider, og kortsigtet 

påvirker det naturligvis aktiepriserne.  
 
Vi kan forholde os til det, men som investorer kan vi ikke påvirke 

begivenhederne, og prognoser holder sjældent sine forudsigelser, senest for 
Brexit afstemningen, der i høj grad faldt ud modsat prognosen. 

 
Fokus på det vi har indflydelse på 
Når vi rejser rundt i verden, har vi lært 

os at fokusere på det, vi har indflydelse 
på.  

 
Så når køen ved told- og paskontrollen 

er urimeligt langsom, fokuserer vi på 
det, vi har indflydelse på, og væbner os 
med en portion tålmodighed, og 

reflekterer i stedet over oplevelserne. 
 

Investorkalender 
Onsdag 26. oktober:  

  Årsmøde ARoS 
Fredag 3. februar 2017: 

  Investormøde Operaen 
Onsdag 9. marts 2017: 

  Årsmøde København 
Torsdag 8. juni 2017:  
  Investormøde Koldinghus 

Du kan læse mere om møderne her 

 
Den lektie har vi taget med os i vores arbejde med investeringer. Vi 
fokuserer, på det vi har indflydelse på, nemlig valget af virksomheder i verden 

til vores porteføljer, og ikke på kortsigtede udsving i aktiepriserne eller 
storpolitiske spekulationer.  

 
Global investering i solide virksomheder, der viser vækst 
De bedste virksomheder, der har en langsigtet og voksende forretning giver 

sikkerhed, og når virksomhedens værdi er større end aktieprisen, er der 
udsigt til en god investering. 

 
 
Det giver værdi – vi holder fast og følger ikke indeks  

Independent Global er siden start til i dag steget med små 200% efter alle 
omkostninger på 2% p.a., mens et sammenligneligt indeks er steget 145% 

før omkostninger. Med omkostninger ved køb af indeks generelt på 1% p.a., 
svarer det til 130% efter omkostninger. Du sparer 1% i omkostninger, men 
taber 70%-point i afkast. NB: Der er i øvrigt 

  
ingen skjulte gebyrer i Independent. 

 
Ikke alle perioder er - i bagklogskabens lys - lige attraktive for investeringer, 
men har man de lidt længere briller på, er det værdifuldt at investere i sunde 

virksomheder, frem for kontantplacering, eller at fokusere sin 
investeringsbeslutning på det billigste alternativ. 

 

 
Vi investerer ikke efter et verdensmarkedsindeks, men til sammenligning, er 

her vist Independent Globals afkast efter omkostninger, sammenlignet med 
verdensmarkedsindekset før omkostninger. 

http://www.independentinvest.dk/investorkalender-hos-independent


 
For god ordens skyld. Vi arbejder grundigt og omhyggeligt, men vi kan ikke påtage os noget ansvar for evt. 
fejl. Historiske kurser er ingen garanti for den fremtidige udvikling. 

 

Spred købstidspunkt, det giver dig værdi 

Vi vil gerne minde om at spredning af købstidspunktet reducerer risikoen for 

at købe på en ”top”, og en gennemsnitlig købspris derved forbedres.  

 
Eksempel på køb af Independent Global  

Køb fire gange i 2016 med tre måneders mellemrum 

 
Kursgraf justeret for udbytte 

 
Figuren viser, at investor, der i 2016 investerede på de viste tidspunkter har 

mindsket risikoen for at købe på en top.   

 

Vi topper med Taittinger Champagne  
Køber du, eller har du købt andele i Independent flere gange i år, og øger du 

din investering hos os inden 1. december opnår du først og fremmest en 

forbedring af din spredning. Desuden sender vi en Taittinger Champagne. 

Læs mere her. 

 

Årsmøde i Aarhus 

Du kan stadig nå at tilmelde dig til et spændende møde på ARoS og møde 

kunsten og os. Vi har også fornøjelsen at invitere investorer, med deres 

ledsager, til La Bohème i Operaen, København 3. februar 2017. Du kan 

læse mere om vores møder på vores kalender her. 

 

Venlige hilsener 

 

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann 

Tlf. 33 15 60 15 

 
Du kan også følge Independent på LinkedIn  

 

 
 

http://www.independentinvest.dk/taittinger-champagne-til-de-investorer-der-k%C3%B8ber-flere-gange
http://www.independentinvest.dk/investorkalender-hos-independent
https://www.linkedin.com/company/241110?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:241110,idx:2-1-9,tarId:1452157035470,tas:tiedemann inde


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