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God udvikling i år  
Investeringerne i Independent har udviklet sig positivt i 2017  

 
Independent Global +5,4% 
Independent Generations +8,2%  

Independent Bond +4,2%  
World Wide Invest +5,8% 

 
De nye akkumulerende afdelinger Independent Global Akk +2,9% og 
Independent Generations Akk +4,7%, har en tilsvarende udvikling og resultat, 

men i en kortere periode siden start 17. februar 2017 frem til i dag.  
 

Hvilket afkast vises i din netbank 
Flere investorer er forundrede, når de i deres netbank sammenligner 
investeringen i Independent med andre investeringer. Deres netbanker viser 

nemlig resultater alene som udvikling i kursen uden at tage højde for det store 
udbytte Independent udbetalte i april måned og indsatte på hver investors 

bankkonto.  
 
Det er naturligvis vildledende for måling af afkastet for vores udbyttebetalende 

afdelinger Independent Global, der udbetalte 5.300 kr. i udbytte i april 2017, 
Independent Generations, 2.975 kr., og Independent Bond, 1.150 kr., der skal 

lægges til kursen for at måle afkastet.  
 
Køb de akkumulerende aktieafdelinger 

Vi tilbyder vores investorer akkumulerende aktieafdelinger, hvor udbyttet 
automatisk geninvesteres. De akkumulerende afdelinger viser den korrekte 

værdiudvikling i din netbank, og ikke mindst sparer du omkostninger til 
kurtage og andre gebyrer ved geninvestering af udbytter. 
 

Er du i tvivl om dit resultat, kan du følge udviklingen i Independents afdelinger 
justeret for udbytter på vores hjemmeside (link), eller kontakte os. 

 
Årsmøde Operaen - Fredag 9. februar 2018 

I forbindelse med Årsmøde i Operaen 2018, skal 
vi opleve Rossinis Barberen i Sevilla, der er en 
fortælling om medmenneskelighed i en tid fyldt 

med tyranni. Læs invitationen og tilmeld dig her. 

 
 

I vores næste nyhedsmail vil vi orientere mere om indholdet i vores 

porteføljer. 

 

Ønsker du en dialog om dine investeringer, så er vi ikke længere væk end 

http://www.independentinvest.dk/kurser
http://www.independentinvest.dk/Operaen-investorm%C3%B8de-feb-2018-9
http://www.independentinvest.dk/


telefonen. 

 

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 Independent’s 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 inde
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