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Fremgang i verden 
Væksten i verden ventes i 2017 at blive 3,3%. Det er lidt højere end 2016 og 

med en vækst i USA der er højere end 2%. Kina og Indien er førende 
vækstlande med vækst på henholdsvis 6,5% og 6,8%. 
 

Det tegner godt for 
forventningerne til de solide 

virksomheder i Independent 
porteføljerne. Starten på 2017 
afspejler den gode udvikling, og 

vores afdelinger er steget.  
 

Du kan altid holde dig orienteret 
om udviklingen i Independents 
afdelinger klik her. 

 

 
Kilde: The Economist 18. marts 2017 

 

Velbesøgt Årsmøde i Independent 

På et velbesøgt Årsmøde i Independent Invest, gennemgik vi forventninger til 
året og resultater for sidste år. Endvidere, havde vi besøg af vores tidligere 
udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, der i et spændende indlæg om Europa 

fortalte om nutidens politiske billede i lyset af hans lange og omfattende 
indsigt i internationale og europæiske forhold.  

 
Efter en nervepirrende gennemgang med fokus rettet mod Europas ydre 
grænser til Putins Rusland, som Uffe Ellemann-Jensen anser for at være 

medvirkende til megen af den usikkerhed, vi oplever i og fra landene omkring 
EU, sluttede Uffe optimistisk af med tro på, at EU-landene - som så mange 

gange før - pragmatisk vil forhandle sig frem til løsninger.  
 

 

Til erindring om Uffe Ellemann-Jensens EU 

bevidsthed overrakte vi et par herresokker 
magen til dem han bar i valgkampen i 

1992. Vil du også have EU herresokker a 
la Uffe, har vi en beholdning, du kan købe 

3 par for kr. 120 inkl. levering. klik her  
 

 

Udbytte i Independent 
De høje udbytter i Independent udbetales 5. april og udgør per andel:  

 
Independent Global DKK 5.300 
Independent Generations DKK 2.975 

Independent Bond DKK 1.150 
Der fratrækkes eventuelt udbytteskat 

 

Kursen falder med udbyttet, og i flere netbanker, opleves kursfaldet, som tab i 

http://www.independentinvest.dk/kurser
http://www.independentinvest.dk/eu
http://www.independentinvest.dk/


forhold købsprisen, da udbyttet ikke er medregnet i markedsprisen. 

 
Geninvestering til attraktiv pris 5-7. april 2017 
Vores investorer, har en gunstig mulighed for at genkøbe andele i 

Independent’s sunde virksomheder. Du kan fra onsdag 5. april til fredag 7. 
april købe andele i alle vores afdelinger inklusive Independent Global Akk, 

Independent Generations Akk og World Wide Invest gennem din netbank til 
indre værdi. 
 

Independent Golf og Investormøde i Kolding 
 

Torsdag 11. maj holder vi Independent Golf i 
Dyrehaven, København  

 
Torsdag 8. juni Investormøde på Koldinghus.  
 

Sæt kryds i din kalender nu. Invitationer 
udsendes senere.  

 

 

 

 
Du kan altid holde dig orienteret om 

kommende Independent arrangementer 
på vores hjemmeside klik her. 

 
 
Vi står gerne til rådighed, hvis du har 

spørgsmål, ring blot. 
 

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. 
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