
 

 
 
 

  
 

 

Kære Investor 

21. maj 2019 

Selv med uroligheder går det fremad 
2019 har været attraktiv for vores investorer med pæne stigninger i alle 
afdelinger. Den seneste tids handelsgenvordigheder mellem Kina og USA giver 

markedsusikkerhed.  
 

Det har vist sig over tid, at virksomheder med solide forretninger tilpasser sig 
de udfordringer, der viser sig, og vi anser fald i aktiekurserne, som en 

mulighed for at supplere til lavere priser for den langsigtede investor. 
 
Independent Bond har modtaget en Lipper Award, som bedste fond i Norden. 

Vi skal arbejde ekstra for at udvælge virksomhedsobligationer med rente uden 
for høj risiko. Sådan er markedet i dag.  

 
Resultater 
Independent Global Akk +14,7% 

Independent Generations Akk +6,7% 
Independent Bond +2,4% 

Independent Mix +8,6% 
 
De 17 verdensmål og virksomhederne 

Vi har siden starten i 2003 altid investeret i ordentlige virksomheder. Med 

afsæt i vores politik for samfundsansvar vurderer vi vores virksomheder også i 

forhold til FNs 17 verdensmål. Vi vurderer virksomhederne på verdensmålene 

og er overbevist om, at det skaber merværdi. Vi er påbegyndt at lægge 

informationer om virksomhederne ud på hjemmesiden her. 

 

 

Eksempelvis har amerikanske Microsoft et solidt 
forretningsgrundlag og øget fokus på løsninger baseret i 

skyen og stærkt positioneret til fremtiden. Microsoft har 
et redeligt og bæredygtigt forretningsgrundlag, og 
arbejder aktivt med samfundsansvar. Siden 2016 har 

det været muligt at vurdere Microsofts resultater og 
fremskridt inden for samfundsansvar, gennem en årlig 

CSR-rapport. Læs mere klik her 
 

Adidas er ligeledes solid og i vækst, og er godt 

positioneret til, at blive verdens bedste sportsbrand. 
Adidas er bevidst om forretningens 

miljømæssige påvirkning og at værdiskabelse i dag ikke 
kan ske udelukkende ved fokus på økonomisk værdi. 
Virksomheden har siden 2000 arbejdet med mål, der er 

omfattet af FN’s 17 Verdensmål, og rapporterer årligt 
om fremskridt. Læs mere klik her 

 
 

Investorer i udbyttebetalende afdelinger 

http://www.independentinvest.dk/samfundsansvar
http://www.independentinvest.dk/globaleinvesteringer-virksomheder
http://www.independentinvest.dk/globaleinvesteringer-virksomheder/microsoft
http://www.independentinvest.dk/globaleinvesteringer-virksomheder/adidas
http://www.independentinvest.dk/


Som orienteret tidligere betyder skattelovningen, at det ikke længere er 

attraktivt at være investor i udbyttebetalende afdelinger, der afvikler frem for 

udvikler investeringerne. Derfor arbejder vi for en løsning så vores investorer i 

Independent Global og Independent Generations får tilpasset vilkårene og evt. 

sammenlægges med andele til de tilsvarende akkumulerende afdelinger.  

Investeringsstrategi og omkostninger fortsætter fuldstændig uforandrede for 

investor. Vi orienterer nærmere i efteråret. 

 

Hiv op i EU-sokkerne 

Allerede i 1992 talte vores tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 

iført EU-strømper begejstret for EU. Vi kan i dag glæde os over den 

menneskelige og økonomiske udvikling, siden starten for snart 70 år siden. 

 

Vi markerer det og har købt EU-sokker i Portugal. Du har mulighed for at købe 

EU herrestrømper a la Uffe her. 

 

Independent Golf i Dyrehaven 
Grundet dårligt vejr i begyndelsen af 

maj er Independent golfmatch i 

Dyrehaven flyttet til 
 

     torsdag 15. august 2019. 
 

Matchen afholdes som en parmatch, 

hvor hver investor kan invitere en gæst. 

Du kan læse mere og tilmelde dig her 

link. 

 
 

Deler du værdier med dem der passer på din formue? 
Ønsker du en uafhængig investeringsrådgiver, kontakt os gerne og hør 

hvordan vi kan skabe værdi for dig med Independent Formuerådgivning. 

 

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. 
 

 
 

http://www.independentinvest.dk/eu
http://www.independentinvest.dk/golfdag-i-dyrehaven-2019
http://www.independentinvest.dk/golfdag-i-dyrehaven-2019
http://www.independentinvest.dk/formuepleje
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

