
 

 

 

 
 
 

  
 

 

Kære Investor 

 15. februar 2018 
 

Årsmøde hos Lederne fredag 9. marts 2018 
 

Independent Golfmatch torsdag 17. maj 2018 
 

Årsmøde Koldinghus torsdag 31. maj 2018 
 
Solid vækst i virksomhederne 

Solid og fortsat vækst og indtjening i de amerikanske virksomheder har fået  
lønningerne til at stige lidt mere end ventet i USA, hvilket er slået igennem 
med usikkerhed i aktiekurserne. Vi er overbevist om, at de stærke regnskaber 

viser at frygten er ubegrundet, og vi ser faldet som en mulighed for at 
supplere aktiekøb. 

 
Værdien er i virksomheden 
Kursudsvingene på aktiemarkederne har haft en størrelse, der ofte er set 

tidligere, så i historisk lys er de ikke alarmerende. Det er 
bemærkelsesværdigt, at netop en positiv udvikling i virksomhederne og 

økonomien bliver mødt med usikkerhed. Langsigtet holder vi fast, værdien er i 
virksomheden ikke i aktiemarkedet. 
 

Med Independent er du investor i stærke virksomheder 
For en lidt højere pris får du med Independent Global en egenkapital, der er 

12 procent point større, og en egenkapitalforrentning der er næsten 50% 
højere end markedsindekset.  
 

Vi betaler med andre ord kun lidt mere for at opnå en betydelig større 
sikkerhed og værdiskabelse end markedsindekset. Et tilsvarende billede 

tegner sig for virksomhederne i Independent Generations. 
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http://www.independentinvest.dk/IndependentAarsmoedeMarts2018
http://www.independentinvest.dk/golfdag-i-dyrehaven-2018
http://www.independentinvest.dk/Koldinghus2018
http://www.independentinvest.dk/


 

Årsmøde - Kina og Asien  
 

Årsmøde fredag 9. marts kl. 15,45 
 
Nyhederne er fyldt med nære udfordringer i 

Danmark, Europa og en twittende præsident 
i USA. Vi ønsker at sætte fokus på 

velstanden i Kina og Asien, der stille og roligt 
bliver større og større. Velstanden vil 
omfordele de globale magtbalancer. 

 
 

På Årsmødet for vores investorer sætter vi fokus på Kina og Asien, og de 

muligheder udviklingen og den stigende velstand giver. Vi vil præsentere et 
par stærke kinesiske markedsledende virksomheder. 
 

 

Gæstetaler Uffe Ellemann-Jensen  
Vi har igen inviteret vores tidligere Udenrigsminister Uffe 

Ellemann-Jensen som gæstetaler på årsmødet. I år vil 
Uffe Ellemann-Jensen fokusere på netop den politiske, 
økonomiske og investeringsmæssige udvikling i Asien og 

Kina samt de handelsmæssige konsekvenser ved den 
ændrede verdensorden. Læs og tilmeld dig her som 

investor. 

 

Nye pensionsregler – Bedre muligheder 
De nye pensionsregler giver bedre muligheder og fleksibilitet for 

pensionsopsparing og udbetalingen. Har du planlagt din opsparing og fået 
beregnet konsekvenser for udbetalingen af dine pensioner? Ellers er du 
velkommen til at kontakte os, og du kan læse mere her 

 
Venlige hilsener 

 

Christian Tiedemann                                   Henrik Tiedemann 

Tlf. 33 15 60 15 
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