
 

 
 
 

  
 

 

Kære Investor og andre interesserede 

Tirsdag 16. maj 2017 
 

Tiden viser - Værdien er i 
virksomheden – ikke i aktiekursen 

 
De første måneder af 2017 har været 
særligt positive for kurserne i vores 

solide virksomheder. Endvidere, er der 
positive tendenser i økonomien i USA 

og nu også i Europa og Asien. 
  
 
Kvartalsregnskaberne for vores virksomheder er efterhånden alle 
offentliggjort. Billedet er præget af gode tal og positive forventninger. Særligt 

kan fremhæves, at investeringsstrategien i Independent Generations, som 
blev gennemført sidste år har vist en god start i år. 

 
Resultater bedre end ventet 
Den gode udvikling betyder, at alle vores afdelinger har vist bedre afkast, end 

vi havde forestillet os ved starten af året. Der er ikke grund til andet end at 
forvente et positivt resultat for hele 2017.  

 
Independent Global 8,3 % 

Independent Generations 9,8 % 
Independent Bond 2,6 % 
World Wide Invest 7,3 % 

 
De nye akkumulerende afdelinger Independent Global Akk og Independent 

Generations Akk, der blev børsnoterede 12. februar 2017 og investerer 
nøjagtigt som de eksisterende afdelinger, er kommet afsted med ”raketfart” 
og med resultat på henholdsvis 5,6 % og 6,3 %. De akkumulerende fonde 

passer godt til VSO, selskaber og pensionsordninger. 
 

Godt alternativ til kontanter 
Independent Bond med virksomhedsobligationer har udviklet sig stærkt, og er 
et godt alternativ for placering af kontantindestående i banken. Løbetiden er 

fortsat holdt kort på i gennemsnit p.t. 2,4 år til kald eller udløb, hvilket gør 
Independent Bond mindre følsom for fremtidige rentestigninger. 

 
Der er således god grund for den langsigtede investor til at supplere sine 
investeringer hos Independent. 

 

http://www.independentinvest.dk/


Himmelsten på Koldinghus 8. juni kl 

16:30 
 
Hør mere om nogle af vores virksomheder og  

benyt muligheden for at se den roste og 
unikke udstilling ”Himmelsten – H.K.H. Prins 

Henriks samling af orientalsk jadekunst”, der 
har en følelsesmæssig udstråling. 
 

Du kan læse invitationen klik her (pdf). 
 

 
Vi besvarer gerne dine spørgsmål og er ikke længere væk end telefonen, hvor 

du kan tale med os, der investerer. 
 

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. 

 

 
 

 

http://media.independentinvest.dk/media/TiedemannIndependent/Invitationer/Koldinghus%20juni%202017%20inv.pdf
http://www.independentinvest.dk/files/Koldinghusjuni2016.pdf
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

