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Kan du stole på de informationer, du får 
Der går ikke en dag uden nye udfordringer lokalt og globalt, store som små. 

Aktiemarkederne reagerer på begge dele. Det giver anledning til nye analyser 
og nervøsitet til fremtidens indvirkning på det personlige plan og ens formue.  
 

Spørgsmålene rejser sig: Har jeg de rette investeringer, og kan jeg stole på de 
produkter, jeg har fået anbefalet? 

 
For den private investor viser mange tilbudte investeringer sig vanskelige at 
gennemskue, både hvad angår indhold og omkostninger.  

 
Investeringer skal bygge på gensidig tillid, mellem bankrådgiveren og kunden, 

som jeg kan huske det fra min banktid for mange år siden. Det har vist sig i 
dag, at der sættes mere fokus på indtjening, end på hvad der er bedst for 
kunden. 

 
Værdier der er værd at holde 

Hos Independent er ordentlighed og ordentlige investeringer vores værdier 
siden start, som vi nu formaliserer i FN’s 17 Verdensmål.  
 

Det er derfor ikke alene klimaet, der indgår i vores vurderinger, men alle de 
parametre, der skaber værdi for det enkelte menneske, investor, samfundet, 

virksomheden og dens medarbejdere.  
 
Hold fast i kvalitetsvirksomheder – det beskytter formuen 

Når vi ser langsigtet frem, prøver vi at undgå de mange kortsigtede udsving, 
men ser på, hvad den enkelte virksomhed indeholder og dens fremtid. Er 

prisen på en kvalitetsvirksomhed påvirket af kortsigtet spekulation, giver det 
en mulighed for at supplere. 
 

Vores omkostninger er gennemskuelige og konkurrencedygtige. De afspejler 
indholdet af de ydelser vi leverer, og indeholder alle omkostninger for vores 

investorer.  
 

Godt 1. halvår 2019 
Starten på året er gået godt og modsat slutningen af sidste år. Det betyder, at 

http://www.independentinvest.dk/


tabet er mere end genvundet, som det fremgår af resultaterne nedenfor. 

 
Vi glæder os over, at vores virksomheder udvikler sig gunstigt, og resultatet af 
investeringerne viser fremgang. Virksomhederne ventes at fortsætte den 

positive fremgang - måske i et lidt lavere tempo end i 1. halvår. 
 

Resultater 
Independent Global Akk +15,7% 
Independent Generations Akk +9,8% 

Independent Bond +3,2% 
Independent Mix +10,2% 

 
Forsat god vækst i vores solide investeringer 

Vores fokus er som bekendt at finde de bedste virksomheder i verden til 

prisen. Siden vi startede, har udgangspunkt for investereringerne været vores 

egen regnskabsanalyse. Det giver uafhængighed. Vi investerer solidt og 

bevarer realværdien. 

 

Du kan nu på vores hjemmeside læse om flere af de virksomheder, du er 

medejer af. I løbet af året vil vi opdatere listen, så du kan møde de fleste af 

virksomhederne i din portefølje. 

 

Aktier er noget man køber og beholder 
Aktier i sunde virksomheder er noget man køber og beholder. Derfor skifter vi 

alene ud i porteføljerne, hvis en virksomhed ikke længere lever op til vores 

krav, eller hvis vi har et bedre alternativ.  

 

Independent Global 

Den gode udvikling i virksomhederne er slået igennem i aktiekurserne. 

I 1. halvår har vi udvidet investeringerne med det indiske IT konsulenthus 

Infosys, den amerikanske forsikringsvirksomhed American Financial Group og 

ligeledes amerikanske Corvel, der leverer risikostyringsværktøjer til 

forsikringsbranchen. Vi søger at øge andelen af servicevirksomheder, for at 

øge stabiliteten i porteføljens sammensætning.  

 

Independent Generations 

Virksomhederne har udviklet sig positivt, men aktiepriserne har ikke fulgt 

med. Det skyldes delvist, at Generations investerer en større andel i stabile 

sektorer, der er steget mindre end de mere cykliske. Tilkøbt i år er bryggeriet 

Boston Beer, outdoor mærket Columbia Sportswear, samt tyske SAP, der er 

førende leverandør af økonomisystemer. Vi forventer, at den positive udvikling 

i virksomhederne forsætter og smitter af i aktiekurserne. 

 

Independent Bond 

Fremgangen i Independent Bond er drevet af opnåede renter og positive 

kursgevinster. Vi har kunnet nedsætte omkostningerne til 0,84%. Fonden er 

udpeget, som den bedste i Norden målt over tre år, for andet år i træk. Det er 

ikke nemt, men på trods af lavere renter er det fortsat forventningen, at vi 

kan opnå renter, så der kan udloddes udbytte for 2019 svarende til 1,5-2,0%. 

 

Independent Mix 

Investor, der søger lidt mere sikkerhed, end alene i aktier kan få en balanceret 



investering med 75% globale virksomheder og 25% virksomhedsobligationer i 

Independent Mix. Investor får et godt afkast i forhold til risiko, hvilket er 

afspejlet i resultat i 1. halvår. 

 

Som investor i Independents porteføljer er du medejer 
af disse virksomheder 

 
Alimentation Couche-Tard arbejder med Verdensmål 
Canadiske Alimentation Couche-Tard er ledende operatør af 

convenience butikker og den foretrukne leverandør af 

brændstof flere steder i Europa, herunder Skandinavien, 

Irland og Baltikum. Alimentation Couche-Tard arbejder aktivt 

med samfundsansvar. Mere her. 

 

 

 

Amerikanske Estée Lauder er førende inden for 
skønhedsprodukter og verdens eneste brand, der 

udelukkende fokuserer på luksussegmentet. Med et 
solidt forretningsgrundlag i vækst og familieværdier 

sikres den langsigtede værdiskabelse, Estée Lauder er 
bevidst om egen bæredygtighed. Mere her.   
 

 
Bæredygtighed ved investering 

Læs mere om de virksomheder du 

investerer i på vores hjemmeside. Her 

kan du læse, også hvordan de med 

deres samfundsansvar medvirker til den 

bæredygtige udvikling i verden. Vi er 

startet med en beskrivelse af de største 

investeringer, og flere vil løbende 

komme til. Link 

 

 

Independent Golf torsdag 15. august 2019 
Vi inviterer til Independent Golfdag i Dyrehaven i august. Læs mere og 

tilmelding her.  
 

Independent Årsmøde Vejle torsdag 12. september 2019  
Vi inviterer dig med ledsager/gæst til Independent Årsmøde i Skyttehuset i 
Vejle, der med have er renoveret for mere end 40 mio. kroner. Temaet er 

Investering og bæredygtighed. Læs mere og tilmeld dig her. 
 

Deler du værdier med dem der passer på din formue? 
Vi vil gerne i dialog og komme med forslag til forbedring af dine investeringer. 

Flere og flere er kommet til os, da vi altid arbejder efter:  

 

Vi giver ikke altid det svar, du ønsker eller håber,  

      men kommer altid med de løsningsforslag, som vi anser for det bedste. 

 

Du kan ringe til Peter og Christian og høre, hvordan vi med individuel 

rådgivning har skabt gode værdier i år, og hvordan vi kan skabe værdi for dig 

med Independent Formuerådgivning. Vi er ikke længere væk end din telefon. 

 

I slutningen af august udsender vi Markedsrapport for 1.halvår, hvor vi 

informerer yderligere om investeringerne. 

https://www.independentinvest.dk/globaleinvesteringer-virksomheder/alimentation-couche-tard
https://www.independentinvest.dk/generationsinvesteringer-virksomheder/Estee-Lauder
https://www.independentinvest.dk/samfundsansvar
https://www.independentinvest.dk/golfdag-i-dyrehaven-2019
https://www.independentinvest.dk/skyttehuset-2019
http://www.independentinvest.dk/formuepleje
https://www.independentinvest.dk/globaleinvesteringer-virksomheder/alimentation-couche-tard
https://www.independentinvest.dk/generationsinvesteringer-virksomheder/Estee-Lauder
https://www.independentinvest.dk/samfundsansvar


 

Med ønsket om en god sommer. 

 

Venlige hilsener 

 

Christian Tiedemann                                   Henrik Tiedemann 

 

Tlf. 33 15 60 15 

 

Du kan også følge Independent på LinkedIn  
 

 
 
Du modtager denne e-mail fordi du står på Independents mailingliste. Såfremt du ikke længere 

ønsker det, så afmeld her. 

 

 
 

https://www.linkedin.com/company/241110?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:241110,idx:2-1-9,tarId:1452157035470,tas:tiedemann%20inde
http://www.independentinvest.dk/unsubscribe

