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Investor tilkendegivelser - vi forholder os til svarene 

Det glæder os, at mange af vores investorer valgte at delagtiggøre os i deres 

syn og behov i forbindelse med nytårsmailen 27. december 2019. Ved 

lodtrækning har vi udtrukket fire vindere, der hver modtager en Taittinger 

Champagne.  

 

Vi vil gerne følge op på de gode og konstruktive tilbagemeldinger. I denne 

nyhedsmail deler vi spørgsmål og svar med alle vores investorer og 

fremhæver, at vi altid står til rådighed for dialog på telefon, email og ved 

besøg på kontoret på Strøget, og vores rådgiver i Jylland.  

 

Samfundsansvar blev fremhævet 

Mange har bekræftet os i værdien ved, at vi investerer under hensyn til 

samfundsansvar, og eksempelvis ikke investerer i tobaksvirksomheder.  

For os har ordentlighed og samfundsansvar altid været en kerneværdi, der de 

seneste år, er blevet mere udbredt gennem FN’s 17 Verdensmål.  

Det er værdier, vi holder de enkelte virksomheder op imod, når vi investerer. 

Det skaber endnu større værdi i vores porteføljer. Samfundsansvar vil vi 

udbygge vores tilgang til og orientere om yderligere på independentinvest.dk 

 

Sikkerhed og afkast lægges der vægt på 

Flere har fremhævet ønsket til sikkerhed og risikospredning fra stabile 

virksomheders indtjening.  

 

Det falder helt i tråd med vores fokus på sunde virksomheder, det giver 

tryghed. Investering i ordentlige globale virksomheder er den bedste måde at 

fastholde købekraften og opnå et afkast.  

 

2019 blev et flot år. Vi vil gerne illustrere historisk risiko og afkast siden start i 

2003 ved de årlige kursudsving i vores globale investeringer i Independent 

Global. For os, er det indholdet der tæller, derfor skal roen bevares, når 

kurserne falder. 

http://www.independentinvest.dk/


 
 

1.000.000 kroner investeret hos os i 2003 forblev 1.000.000 kroner selv efter 

faldet i 2008, og er nu vokset til 3.810.000 kroner efter omkostninger. 

 

Kommunikation - personlig 

Vi udsender fire til fem gange årligt orientering på email. Da ikke alle er så 

behændige med email og sætter pris på vores halvårlige trykte info, fortsætter 

vi med begge dele.  

Vi ønsker i øvrigt, at vores investorer vil videregive Independent Information 

til venner og investerings interesserede, der kan få værdi med Independent.  

 

Der er mange, der allerede anbefaler os på grund af vores værdier og de 

resultater, der skabes. Det sætter vi pris på. 

 

Næste Independent Information udsendes i medio af februar 2020. Flere 

investorer giver udtryk for, at de glæder sig over, at de altid kan kontakte os 

personligt.  

 

Til vores nyhedsmails er der ønske om mere indhold om porteføljerne, og om 

enkelte virksomheder både i emails og på vores hjemmeside. Det følger vi op 

på i 2020. Vi udtrykker sjældent markedsmæssige forventninger, men holder 

hos til udviklingen i vores virksomheder. Vi ved, at vi ikke kan leve på 

fortidens præstationer. 

 

Omkostninger - indholdet tæller 

Der har været enkelte, der har spurgt til omkostninger. Omkostninger 

betragter vi, som en nødvendig investering for at opnå en ordentlig forvaltning 

og resultat.  I de seneste år er vi blevet mødt med stigende krav, skat og 

gebyrer fra det offentlige, depotbank, revisorer og fondsbørsen.  

 
Tiedemann Independent har opsamlet disse omkostningsstigninger, så 

omkostningsprocenten er fastholdt, og procenten har vi kunne nedsætte for 

Independent Mix og Independent Bond. Vores resultater oplyses i øvrigt altid 

efter alle omkostninger. 

 
Når vi ser på vores store konkurrenter i branchen - der er mange milliarder 

større end os - er det overraskende, at de ikke kan opnå større skalafordele 
inden for investering.  
 

 



Arrangementer - årsmøder 

Vi bruger energi på vores arrangementer, der gerne er sammensat af tre dele: 

et fagligt, et ”kulturelt” og af en let servering, og er samtidig en god anledning 

til at møde andre investorer. Alle investorer kan altid aftale individuelle møder 

med os. 

 

Vi har lige dele investorer i Storkøbenhavn og i Jylland, og afholder årsmøder 

både vest og øst for Storebælt. På denne måde søger vi, at alle vores 

investorer har mulighed for at deltage. Vi modtager i øvrigt gerne ideer til 

kommende arrangementer.  

 

Vi tilrettelægger vores arrangementer med delvis deltagerbetaling. Det viser 

os interessen for deltagelse og betyder, at deltagerne bidrager i forhold til de, 

der ikke deltager.  

 

Tiedemann Independent forvalter fondene 

En enkelt har spurgt til forholdet mellem Tiedemann og Independent Invest. 

Det er, at Tiedemann Independent forvalter alle investeringer og fondene i 

Independent Invest. 

 

Ønskes en uddybning, står vi altid til rådighed. 

 

Deler du værdier med dem der passer på din formue?  

Har du ikke allerede en uafhængig investeringsrådgiver, kontakt os gerne og 

hør hvordan vi kan skabe værdi for dig med Independent Formuepleje. 

 

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. 

 

 
 

https://www.linkedin.com/company/241110?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:241110,idx:2-1-9,tarId:1452157035470,tas:tiedemann%20inde
http://www.independentinvest.dk/unsubscribe

