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6. april 2018 
 

Anerkendelse af Independent Bond  
Independent Bond med virksomhedsobligationer har vi nu tilbudt vores 
investorer i mere end 5 år. Afdelingen er det gode alternativ til 

aktieinvesteringer, hvis horisonten for anvendelse af opsparingen er 2-5 år.  
 

Der er ingen gearing, løbetiden er holdt kort på godt 2 år og sikkerheden er 
derfor høj.  
 

Thomson Reuters Lipper Fund Award 
Resultaterne i Independent Bond er tilfredsstillende, og afdelingen er af 

Thomson Reuters blevet anerkendt med en Lipper Fund Award, som den 
bedste i sin kategori Bond Europe. Mere om Independent Bond. 
 

Udbytte og reinvestering 
Den 6. april udlodder vores udbyttebetalende afdelinger udbytter 

 
Independent Global kr. 1.925 

Independent Generations kr. 1.025 
Independent Bond kr. 1.000 
 

Kursen på andelene falder samtidig med samme beløb. Vi gør igen 
opmærksom på, at  efter udbetalt udbytte  viser netbanker ikke de korrekte 

afkast for vores beviser, men alene værdien efter udbetalingen. Er du i tvivl, 
kontakt os gerne. 
 

Investorer der har investeret i de akkumulerende afdelinger modtager ikke 
udbytte. Her bliver pengene automatisk i fonden, hvor de kan bidrage til de 

fremtidige afkast.  
 
Attraktiv geninvestering 

Investorer der ønsker at reinvestere udbytter eller købe beviser i    
  

Independent Global AKK, ISIN: DK0060781920 

Independent Generations AKK, ISIN: DK0060782068 

Independent Bond, ISIN: DK0060091908 

 

kan købe til favorable vilkår uden omkostninger frem til mandag 16. april 
2018. Det er alene din egen banks kurtage der skal betales. Den reducerede 

pris afspejles i prisen, der vises i netbanken når der købes. 
 
Ansvarlige Investeringer 

http://www.lipperfundawards.com/Awards/Nordics/2018/Certificate/44305/IndependentBond.pdf
http://www.independentinvest.dk/bond
http://www.independentinvest.dk/


Vi har altid lagt vægt på, at de virksomheder vi investerer i skal opføre sig 

ordentligt og vi har flere gange afhændet eller undladt at investere i 
virksomheder, der ikke optræder ansvarligt. Senest har vi afhændet vores 
aktier i Facebook, efter det er kommet frem, at brugernes personlige data er 

blevet anvendt til politiske formål og, at Facebook i flere år har været vidende 
om dette, uden at reagere.  

 
Usikkerhed i aktiemarkedet 
Aktiemarkederne var i første kvartal præget af usikkerhed og udsving i 

kurserne. I januar skabte stigende lønninger og deraf afledt frygt for inflation i 
USA usikkerhed, og senest har talen om handelskrig affødt usikkerhed.  

 
Facebooks salg af personlige informationer til politiske formål har påvirket 

kurserne i flere tech virksomheder. Generelt giver udmeldinger fra det Hvide 
Hus en usikkerhed, der forplanter sig til stemningen på aktiemarkederne. 
Usikkerhed har vi dog set tidligere, og den kan meget vel være overdreven.   

 
Udsvingene i aktiekurserne står i kontrast til den positive udvikling, der fortsat 

er i virksomhederne. 2017 viste historisk fremgang i virksomhederne, og 
udviklingen ser ud til at fortsætte i 2018.  
 

På kort sigt opstår der udsving i aktiekurserne, men på langt sigt driver 
væksten i indtjeningen kurserne op. Investering i aktier i solide virksomheder 

har altid vist sig at være en god investering på langt sigt. 
  
Selvom USA og Kina udfordrer hinanden på frihandel, har vi tiltro til, at det 

ikke spreder sig og til en fortsat vækst i verdensøkonomien og fremgang for 
virksomhederne. Det forventer vi vil afspejles positivt i aktiekurserne, og vi er 

forsigtigt positive for 2018.  
 
Langsigtede resultater med Independent Global - stort merafkast 

Investering af kr. 1.000.000 i Independent Global ved start i 2003 har givet 
investor et merafkast på kr. 560.000 – ekstra 56% i forhold til indeksfond med 

globale aktier - efter omkostninger:  

 
Note: Fra nov 2003 til marts 2018. Udvikling indeksfond er beregnet som afkast for 
verdensindekset minus 0,6% årligt. 
 

Independent golfdag i Dyrehaven 17. maj 2018 

Traditionen tro inviterer vi investorer i Independent Invest til golfdag. Du kan 
læse mere og tilmelde dig her.  
 

Årsmøde Koldinghus torsdag 31. maj 2018 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - også for at se den spændende 750 års 
jubilæumsudstilling ”Magtens Smykker”. 

 

http://www.independentinvest.dk/golfdag-i-dyrehaven-2018


Ønsker du dialog om dine investeringer, er vi ikke længere væk end 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 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 inde
http://www.independentinvest.dk/unsubscribe

