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Vi ønsker med denne nyhedsmail at kvalificere vores forventning til 
udviklingen i og for vores virksomheder og investeringer i 2020, hvor vi 
træder ind i et nyt årti. 
 
Vi i Independent kan se tilbage på et år, der blev bemærkelsesværdigt godt. 
 
Resultater 
Independent Global Akk + 28,8% 
Independent Generations Akk +18,8% 
Independent Bond +5,0% 
Independent Mix +19,2% 
 
Afkastene er flotte og usædvanligt høje for et enkelt år. Verdens 
investeringsmuligheder gør nok, at der også næste år vil være positiv 
efterspørgsel efter investering i sunde virksomheder.  
 
Independent Global har en større andel af IT-informationsvirksomheder, derfor 
er afkastet højere end i Generations, der har fokus på veldrevne 
familievirksomheder. Bond har for obligationer givet et højt afkast. 
 
Independent Mix viser et afkast baseret på solide virksomheder globalt og 
virksomhedsobligationer. Fonden giver et pænt afkast, balanceret med 75% 
virksomheder og 25% virksomhedsobligationer.  Det giver dig en god 
mulighed for en balanceret investering.  
 
Samfundsfokus i 2020 
Vi forventer, at interessen for samfundsansvar stiger yderligere, og det 
betyder, at vores virksomheder styrkes og vil have positiv interesse, når de 
tilpasser deres forretninger endnu mere til samfundets interesser. 
 
Velstanden i verden er fortsat stigende. Sammen med stigende middelklasse 
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er der gode muligheder for virksomhederne, ikke mindst indenfor forbrug.  
 
Vores fokus er på virksomhederne – der kan vi påvirke 
Samlet set, er vi således forventningsfulde ved indgangen til 2020. Vi ser en 
positiv udvikling for aktier i sunde virksomheder, hvor risiko vil blive belønnet. 
Læs mere om vores virksomheder på vores hjemmeside independentinvest.dk. 
 
Uden risiko ingen afkast langsigtet 
Value og vækst – Tryghed og afkast er værdier vi følger, det er af endnu 
større betydning, når vi lever i en nulrente-økonomi. Der tales mest om risiko 
ved investering i aktier, for os og vores investorer ser vi mere risikoen i ikke 
at investere i sunde virksomheder.  
 
Ønsker du at opnå vækst i formuen, skal du påtage dig en risiko for at bevare 
realværdien med et afkast. Og vi kan hver især så balancere investeringen i 
2020 efter temperament. Du må gerne søge råd hos os. 
 
Væksten forskellige steder i verden 
Vi forventer fortsat lav rente, der burde kunne understøtte væksten i landenes 
økonomier. Nedenfor et udpluk af forventet udvikling i real BNP.  
Kina +5,9%, Indien +5,1%, USA +1,8%. Vækstforventningerne er mere 
beherskede i Japan 0,3%, Euro-området 1,0%, herunder Frankrig 1,2%, 
Storbritannien +1,0% og Tyskland +0,6%. 
 
Politiske globale gnidninger  
Storbritannien fylder i EU’s politik, og efter valget i december begynder aftaler 
om Brexit med EU til næste år. Briterne står nu politisk mere samlet, det kan 
forhåbentligt få en positiv betydning for resultatet. 
 
USA's beskæftigelse stiger fortsat og dermed forbruget. USA's engagement i 
Mellemøsten er derimod vigende i takt med, at USA er blevet selvforsynende 
med energi. Endvidere er USA vendt mere mod Kina og Asien end mod 
Europa.  
 
Vi ser svage banker og større afskedigelser i Europa. Vi må ønske os, at de 
europæiske lande med 500 mio. mennesker, sammen må styrke fælles mål.  
Vi skal klare udfordringerne, hvor Kina og Rusland ser ud til at fylde mere 
også i Mellemøsten, hvor Saudi Arabien nu har verdens 3. største 
forsvarsbudget efter USA og Kina. 
 
Kinas og USA's rivalisering om verdensherredømmet vil fylde mere og mere 
geopolitisk, handelsmæssigt, teknologisk og militært og dermed påvirke den 
økonomiske udvikling og velstand. Senest ser vi Kinas stigende globale 
interesse og indflydelse i det arktiske og Atlanten stikke hovedet frem. 
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Vi vil gerne komme tættere på vores 
investorer 
Vi ønsker fortsat at blive bedre, og har nogle 
spørgsmål for at få viden om dine ønsker.  
Vi håber du har tid og lyst til at besvare disse. 
Blandt deltagerne finder vi tre vindere, der 
hver især modtager Champagne Taittinger, 
det uafhængige champagnehus. 
  
 
Ønsker du at deltage i lodtrækningen skal vi have modtaget dine svar inden 
fredag 10. januar. Du kan deltage ved at følge linket her til vores spørgsmål. 
 
Det glæder os at mødes med vores investorer til 
  

• Årsmøde Lederne, København fredag 6. marts 2020 kl. 16.00 
• Årsmøde Skibelund Krat, Vejen torsdag 11. juni 2020 

 

 
Vi sender de bedste ønsker om et Godt Nytår.  

 
I Skibelund Krat fejrer vi ikke blot indgangen til et nyt årti, men det historiske 
100 år for Genforeningen af Sønderjylland til Danmark. 
 
Vi ønsker med denne sidste nyhedsmail i år at have givet en kvalificeret 
forventning til udviklingen i og for vores virksomheder og investeringer. 
 
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 den, så afmeld her. 
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