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Ledelsens beretning

Foreningen Independent Invest omfatter 
aktieafdelingerne Independent Global, In-

dependent New Global og Independent Bond 
med virksomhedsobligationer.

Beretningen indeholder en beskrivelse af  vo-
res generelle investeringsstrategi, en vurdering 
af  den globale økonomiske og politiske udvik-
ling, markedsforhold, generelle risici samt for-
ventninger til vækst og værdiskabelse i virk-
somheder globalt.

Herudover omhandler beretningen de for-
hold, der fremhæver særkender og risici for 
hver afdeling.

Value & Vækst – Tryghed & Afkast
Vores forvaltning tager altid udgangspunkt 

i sunde virksomheder, en forsigtig og ordenligt 
tilgang med fokus på indhold og resultat efter 
omkostninger. 

Investorerne har i første halvår 2014 opnået 
følgende afkast i foreningens afdelinger. Inde-
pendent Global og New Global har leveret et 
afkast på henholdsvis 4,71% og 2,97%, og In-
dependent Bond med virksomhedsobligationer 
har leveret et afkast på 3,26%.

Independent Global og Independent New Global 
splittet 1:2

Flere investorers ønsker blev i foråret imø-
dekommet da stykstørrelsen for Independent 
Global og Independent New Global blev split-
tet 1:2, så hver andel kan erhverves for hen-
holdsvis 55.400 kroner og 34.800 kroner, og 
Independent Bond uændret for 40.800 kroner. 

Vores investorers mulighed for at supplere og 
individuelt sammensætte deres portefølje med 
vores afdelinger er blevet forbedret.

Det forløbne halvår – god økonomisk vækst 
globalt

Investeringsmæssigt og økonomisk har første 
halvår af  2014 været positiv. Både de udvik-
lede globale markeder og de nyere markeder 
har leveret pæne fremgange. Det økonomiske 
opsving ser ud til at have bidt sig fast, og frem-
tiden ser positiv ud selvom der forsat må for-
ventes usikkerhed.

USA har haft fremgang siden 2009, hvor der 
blev strammet op om banksektoren. Stort set 
alle sektorer i USA er i fremgang og på niveau 
med før finsanskrisen. Forbrugertilliden er sti-
gende og igen på et højt niveau. I 2014 ventes 
i USA en økonomisk vækst på 1,7% og 3,0% 
for 2015.

Europa er i en positiv udvikling, men er ikke 
nået så langt i forløbet. I første halvår har ECB 
sat renten yderligere ned for at styrke økono-
mien, og markedsrenterne er faldet. Væksten i 
Eurozonen ventes at stige behersket med 1,0% 
i 2014 og 1,5% i 2015.

Kina vokser sig snart til verdens største øko-
nomi og ventes at levere en vækst i 2014 på 
7,4% og i 2015 på 7,2%. Kina har stadig en 
betydelig indflydelse på den økonomiske ud-
vikling globalt, og specielt i Asien.   

Den politiske usikkerhed i verdens brænd-
punkter er taget til. Den økonomiske og poli-
tiske tillid til Rusland fra Europa og USA er 
svækket efter Ruslands annektering af  dele af  
Ukraine. Det kan få økonomiske konsekven-
ser for Europa. Eskaleringen af  uroen i Mel-
lemøsten ser ud til at kunne holdes regionalt, 
og derfor ikke påvirke den globale økonomiske 
udvikling. 

Vores virksomheder er hovedsagligt i de sta-
bile sektorer, og vi fastholder vores forsigtige 
linje som kan gå lidt ud over afkastet i et sti-
gende marked, men bedre modstå kursfald og 
usikkerhed. Virksomhederne i vores porteføljer 
viser fortsat vækst og høj indtjening, og vi vur-
derer at aktierne handles til fornuftige priser. 

Der har i 1. halvår været udsving i kurserne 
særligt på de nyere markeder og dermed Inde-
pendent New Global. Efter i en periode ikke at 
have været i investorernes søgelys er interessen 
for de nyere markeder igen til stede. Vi ser po-
sitivt på de nyere markeder, hvor en voksende 
middelklasse og øget velstand vil give efter-
spørgsel og økonomisk fremgang.

Attraktiv prissætning i porteføljerne
Prisen for en krones indtjening (P/E) ligger 

på 17 i Independent Global og 14 i Indepen-
dent New Global, hvilket fortsat er attraktivt 
med lave renter og udsigten til større økono-
misk vækst.

Valutaudvikling
Valutapåvirkningen for Independent Global 

og Independent New Global har været be-
grænset, og der valutakurssikres ikke, da valu-
taspredningen er betydelig.

I Independent Bond er valutapåvirkningen 
begrænset af, at porteføljens papirer hovedsa-
geligt er placeret i euro og danske kroner.
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Independent Bond giver renter 
Investeringerne i Bond er tilrettelagt, så der 

hvert år udloddes udbytte med udgangspunkt 
i de renter, vi modtager. Obligationerne har en 
relativ kort forventet løbetid på 2,7 år, og ingen 
højere end 6 år, og derved reduceres kursudsving.

Siden start i december 2012 har Independent 
Bond leveret et flot resultat på 11,2%. 

Positive forventninger 
Som forventet i årsrapporten 2013 har virk-

somhederne i porteføljerne i 1. halvår leveret 
fremgang i forretningsgrundlaget, hvilket har 
påvirket kurserne positivt. Det er vores forvent-
ning, at den positive udvikling i virksomhedernes 
forretningsgrundlag fortsætter i 2. halvår 2014, 
og at det vil påvirke aktiekurserne positivt.

I 1. halvår steg Independent Bond 3,3 % og 
for hele 2014 venter vi fortsat at kunne fastholde 
realværdien og indtjene renter, der giver mulig-
hed for et udbytte i underkanten af  4 % efter 
omkostninger. 

Der henvises også til beretningen for de enkelte 
afdelinger.  ■

Anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold 

til regnskabspraksis i årsrapporten 2013.

Yderligere spørgsmål til halvårsrapporten el-
ler aktiebeholdningen kan rettes til foreningens 
investeringsforvaltningsselskab Tiedemann In-
dependent A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behand-

let og godkendt halvårsrapporten for 2014 for In-
vesteringsforeningen Independent Invest.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med Lov om investeringsforeninger m.v. og for-
eningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet 
giver et retvisende billede af  foreningens og af-
delingernes aktiver og passiver og finansielle stil-
ling samt resultat.

Foreningens ledelsesberetning indeholder en 
retvisende redegørelse for udviklingen i forenin-
gens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske 
forhold og en beskrivelse af  de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og afde-
lingerne kan påvirkes af.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet 
af  foreningens revisor.

København, den 20. august 2014

Direktion
Tiedemann Independent A/S

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann

Bestyrelse

Børge Nordgaard Hansen
Formand

Investeringsforeningen Independent Invest
Vimmelskaftet 48 • 1161 København K

CVR-nr. 27 38 45 95

Thorkild Juul Jensen Erik Neuberg Rasmussen
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Independent Global

Independent Global leverede i 1. halvår 
2014 et resultat på 4,71% efter omkost-

ninger. Siden start i 2003 har afdelingen 
givet et samlet resultat på 137%, hvilket 
er blandt det bedste af  sammenlignelige 
porteføljer.

Som forventet i vores Markedsrapport 
2013 har virksomhederne i porteføljen vist 
fremgang, og aktiepriserne har været sti-
gende i 1. halvår.

Porteføljen
Porteføljen består af  43 solide virksom-

heder globalt, nøje udvalgt efter samme 
strategi som ved start i 2003. Vi lægger 
vægt på at investere i gennemskuelige 
virksomheder med robuste produkter med 
værdi i en tid med pres på den politiske 
enighed i Europa, uro i Mellemøsten og 
omkring Rusland.

Halvårets bedste investeringer blev den 
australske stormagasinkæde David Jones, 
der er overtaget af  Woolworths, det finske 
medicinalselskab Orion og den amerikan-
ske apotekskæde Walgreen. Alle har leveret 
solide regnskabstal og stigninger i kursen 
på mere end 30%.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav 

gæld og en høj egenkapitalandel på i gen-
nemsnit 51%. Selv med den høje egenkapi-
talandel forrenter virksomhederne i Global 
i gennemsnit egenkapitalen med 22% efter 
skat. 

Solide sektorer i hele verden
Porteføljen er solidt spredt på sektorer, 

størrelse samt lande og valutaer primært i 
de mere udviklede lande. De største sekto-
rer er de stabile sektorer sundhed, stabilt 
forbrug og cyklisk forbrug, der sikrer sta-
bilitet i porteføljen. 

Udviklingen i valutaer har i 1. halvår væ-
ret gunstig for afdelingen, med en stigning i 
USD på 0,5% og i GBP på 4,1% som mest 
betydende for porteføljen.

Forventninger
Vi fastholder vores forventninger til, 

at virksomhederne i porteføljen vil vise 
fremgang i både omsætning og indtjening 
i 2014, underbygget af  global økonomisk 
fremgang i flere dele af  verden, hvor vores 
virksomheder driver forretning.

Er vores virksomheder så dyre? Prisen 
for en krones indtjening i porteføljens virk-
somheder (P/E) ligger på 17, hvilket er at-
traktivt med udsigten til stigende vækst. 

Der vil komme udsving i kurserne, men 
en lav rente og vækst i virksomhederne 
understøtter grundlaget for højere aktie-
priser. Vi venter, at det vil afspejle sig i en 
højere kurs for Independent Global ultimo 
2014.

Ledelsens beretning for
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Independent Global

Børsnoteret/Listed 12. november 2003

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2014 - 30.06.2014

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.14 01.01.13

30.06.14 30.06.13
Renter og udbytter 4.144 3.844 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 12.687 13.874 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -2.831 -2.466 Administrative expenses
Resultat før skat 14.000 15.252 Net profits for the period

Skat -758 -425 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 13.242 14.827 Net profits for the period

Balance 30.06.14 31.12.13 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 8.908 9.463 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 285.846 273.159 Foreign listed companies
Andre aktiver 76 7 Total other assets
Aktiver i alt 294.830 282.629 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 294.716 282.302 Members capital
Anden gæld 114 327 Other Liabilities
Passiver i alt 294.830 282.629 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.14 31.12.13 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 285.846 273.159 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 8.908 9.463 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 294.754 282.622 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.14 Members net assets
Medlemmernes formue primo 5.458 282.302 Members capital start period
Emissioner i perioden 56 2.910 New issues in the period
Indløsninger i perioden -20 -1.011 Redemptions in the period
Netto emissionstill;g og indløsningsfradrag 8 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte -6 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -2.729 Dividend last year
Periodens resultat 13.242 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 5.494 294.716 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 13.242 14.827 16.455 -3.709 11.903 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 294.716 244.404 204.496 200.082 203.706 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 137.350 132.600 127.450 131.300 147.350 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 53.643 46.079 40.113 38.097 34.562 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.) 4,71 6,60 8,70 -1,63 6,68 Return (pct.)
Sharpe Ratio 1,46 1,18 1,34 -0,02 -0,41 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,99 0,97 0,97 1,03 0,85 Average cost (%)
ÅOP* 1,30 1,54 1,36 1,54 1,38 Calculated average cost (%)

Fordeling geografiskFordeling på sektorer Fordeling på egenkapitalstørrelser

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

44%

Egenkapital over
100 mia. DKK

27%

Egenkapital under
10 mia. DKK

29%

Råvarer
3%

Forbrug
cyklisk
24%

Forbrug-stabile
27%

Olie & gas 2%

Finans
7%

Sundhed
25%

Industri
5%

Tele 1%

Teknologi
3%

Kontant
3%

Investerer i 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Frankrig
2%

Holland
1%

UK
7%

Belgien 3%

Tyskland 4%

Schweiz
10%

Spanien 5%

USA
42%

Japan 2%

Østrig 3%
Hong Kong 1%

Australien
4%

Sverige
3%

Finland 2%

Canada 6 %

Italien 5%
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Independent New Global leverede i 1. 
halvår 2014 et resultat på 2,97% efter 

omkostninger. Siden start i 2005 har afde-
lingen givet et samlet resultat på 50%.

Som forventet i vores Markedsrapport 
2013 har virksomhederne i porteføljen vist 
fremgang, og aktiepriserne har været sti-
gende i 1. halvår og afspejler fremgangen i 
virksomhederne.

Porteføljen
Independent New Global består af  37 ak-

tier i sunde virksomheder, og vi investerer i 
de lande, hvor væksten ventes højere end 
i de etablerede økonomier, og er ikke be-
grænset til BRIKS-landene. 

Vores investeringer er øget i virksomhe-
der i Indien, Indonesien, Tyrkiet og Malay-
sia og fastholdt med en betydelig del i Kina 
og Australien, der nyder godt af  væksten i 
Asien.  

Vi har afhændet vores to aktier i russiske 
virksomheder, idet det politiske magtspil 
mellem Rusland, Europa og USA kan vise 
sig langvarig med uoverskuelige økonomi-
ske konsekvenser primært for Rusland. 

Gældsætningen i Argentina er igen ude af  
kontrol. Det skaber usikkerhed om landet, 
valutaen og virksomhederne. Derfor har vi 
solgt vores eneste aktie i landet, Telecom 
Argentina. 

Sydafrika har ikke længere den lovende 
økonomiske udvikling, der tidligere er 
fremhævet. Det smitter af  på valutaen og 
vores investering i teleselskabet MTN er af-
hændet. 

Halvårets bedste investeringer blev vand 
og spildevandsselskabet Sound Global, med 
aktiviteter i Kina, samt de tyrkiske banker 
Turkiye Halk Bank og Turkiye Garanti 
Bank. 

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent New 

Global er sunde med en lav gæld og en høj 
egenkapitalandel på 48%, der forrentes 
med mere end 20% efter skat. 

Spredning i lande med større vækst
Investeringerne er spredt på 16 lande, 

og desuden på sektorer og størrelse af  
virksomheder. De væsentligste sektorer er 
sundhed og stabilt forbrug, der styrker ind-
holdet i porteføljen. Valutapåvirkningen 
har været svagt positiv.  

Forventninger
I de kommende år forventer vi, at flere 

af  de nyere økonomier genvinder deres 
økonomiske fremgang fra før finanskri-
sen drevet af  en voksende middelklasse og 
dermed øget velstand, der kommer vores 
virksomheder til gode. Det vil slå igennem 
i virksomhedernes værdi og dermed aktie-
kurserne.

Aktiemarkederne vil svinge, og vi venter 
fortsat, at den positive udvikling i virksom-
hederne viser sig med stigende kurser i 2014 
styrket af  investorinteresse for disse mar-
keder. 

Ledelsens beretning for 
New Global
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Independent New Global

Børsnoteret/Listed 12. december 2005

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2014 - 30.06.2014

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.14 01.01.13

30.06.14 30.06.13
Renter og udbytter 1.724 1.720 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 2.168 1.069 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -1.197 -1.377 Administrative expenses
Resultat før skat 2.695 1.412 Net profits for the period

Skat -105 -119 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 2.590 1.293 Net profits for the period

Balance 30.06.14 31.12.13 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 7.012 5.307 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 104.288 122.993 Foreign listed companies
Andre aktiver 38 0 Total other assets
Aktiver i alt 111.338 128.300 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 111.327 128.146 Members capital
Anden gæld 11 154 Other Liabilities
Passiver i alt 111.338 128.300 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.14 31.12.13 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 104.288 122.993 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 7.012 5.307 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 111.300 128.300 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.14 Members net assets
Medlemmernes formue primo 3.948 128.146 Members capital start period
Emissioner i perioden 0 0 New issues in the period
Indløsninger i perioden -590 -18.497 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte 75 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -987 Dividend last year
Periodens resultat 2.590 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 3.358 111.327 Members capital end period

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
6%

Kontant
6%

Tele
4%

Industri 8%

Sundhed
25%

Finans 9%

Olie & gas
6%

Forbrug-
stabile
23%

Forbrug-
cyklisk

5%

Forsyning
8%

Egenkapital over
100 mia. DKK

12%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

41%

Egenkapital under
10 mia. DKK

47%

Hoved- og nøgletal 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 2.590 1.293 7.983 -13.425 19.449 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 111.327 133.853 123.819 139.166 132.218 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 83.950 100.050 104.500 112.350 108.450 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 33.153 33.447 29.622 30.967 30.479 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.)  2,97 0,93 6,72 -8,75 13,20 Return (pct.)
Sharpe Ratio 0,26 0,30 0,71 0,09 -0,14 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 1,07 0,99 0,98 1,04 0,86 Average cost (%)
ÅOP* 1,41 1,47 1,37 1,54 1,26 Calculated average cost (%)

* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Investerer globalt i 
veldrevne virksomheder 

med fokus på de nye 
markeder

Østrig
2%

Hong Kong
15%

Australien
22%

Brasilien
12%

Mexico
6%

Indien 2%

Irland
5%

Sydafrika 3%
Singapore 7%

Ungarn 2%

Malaysia 11%

Tjekkiet
3%

Chile 3%

Polen 1%
Japan 2%

Tyrkiet 4%
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Independent Bond leverede i 1. halvår 
2014 et resultat på 3,26% efter omkost-

ninger. Resultat er sammensat af  renteind-
tægter og kursgevinster. Med Independent 
Bond modtager du hvert år et kontantud-
bytte baseret på de renter vi modtager uaf-
hængigt af  kursen på papirerne.

Siden start i december 2012 har afdelin-
gen givet et flot samlet resultat på 11,24%, 
og har vist sin værdi for de mange investo-
rer, der ellers har haft vanskeligt ved at få 
renter og fastholde købekraften af  deres 
opsparing.  

Afkast er større end vores forventninger, 
og der er i halvåret optjent renter, der be-
kræfter vores forventning i årsrapport 2013 
om at udlodde et udbytte for 2014 i under-
kanten af  4%. 

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af  42 virksom-

hedsobligationer udstedt primært i euro og 
danske kroner, hvilket begrænser valutapå-
virkningen. 

Investeringerne er tilrettelagt, således at 
der opnås renter og at den forventede lø-
betid holdes kort. Den gennemsnitlige for-
ventede løbetid er 2,7 år, og intet papir har 
en forventet løbetid på mere end 6 år og i 
øvrigt ikke en rating lavere end BB- eller 
tilsvarende.

Fire papirer er halvåret indfriet, og tre 
er solgt med pæne kursgevinster. Det er en 
udfordring at finde papirer med en rimelig 
rente uden at påtage sig en for høj risiko. 

Forventninger
Målet er at bevare realværdien og udbe-

tale et godt udbytte med udgangspunkt i 
de renter, der opnås. 

Markedsrenter forventes på et fortsat 
lavt niveau i den resterende del af  2014. Vi 
forventer uændret, at der indtjenes renter, 
der giver mulighed for et udbytte i under-
kanten af  4 % efter omkostninger. Resul-
tatet påvirkes af  markedsrenter ved rein-
vestering, samt likviditeten i samfundet og 
alternative investeringsmuligheder.

Ledelsens beretning for
Bond
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Independent Bond

Børsnoteret/Listed 12. september 2007
Strategiændring til virksomhedsobligationer pr. 26/10/2012. Regnskabstal fra tidligere år er derfor ikke sammenlignelig.

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2014 - 30.06.2014

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.14 01.01.13

30.06.14 30.06.13
Renter og udbytter 1.855 1.879 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 852 -652 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -432 -446 Administrative expenses
Resultat før skat 2.275 781 Net profits for the period

Skat 0 1 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 2.275 782 Net profits for the period

Balance 30.06.14 31.12.13 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 2.330 2.836 Available funds
Noterede obligationer fra danske udstedere 1) 11.709 9.485 Danish listed bonds
Noterede obligationer fra udenlandske 
udstedere 1) 64.512 55.418 Foreign listed bonds
Andre aktiver 176 45 Trade receivable
Aktiver i alt 78.727 67.784 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 78.668 67.709 Members capital
Anden gæld 59 75 Other Liabilities
Passiver i alt 78.727 67.784 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.14 31.12.13 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 76.221 64.903 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 2.330 2.836 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 78.551 67.739 Total financial instruments

Specifikation af  børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til 
Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, 1161 København K

Note 2: Medlemmernes formue cirk. andele 30.06.14 Members net assets
Medlemmernes formue primo 1.668 67.709 Members capital start period
Emissioner i perioden 290 11.537 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte -17 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -2.836 Dividend last year
Periodens resultat 2.275 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 1.958 78.668 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.14 30.06.13 30.06.12 30.06.11 30.06.10 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (tkr.) 2.275 782 -388 -3.020 -685 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (tkr.) 78.668 62.566 45.221 53.039 50.786 Members capital
Cirkulerende andele (tkr.) 97.900 80.900 60.900 65.750 70.100 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 40.178 38.669 37.128 40.330 36.224 Net asset value per unit
Periodens afkast (pct.)  3,26 1,28 -0,47 -4,78 -1,75 Return (pct.)
Sharpe Ratio NA NA 0,39 -0,30 NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent* 0,60 0,62 1,02 1,04 0,91 Average cost (%)
ÅOP* 1,07 1,28 1,41 1,43 1,49 Calculated average cost (%)
Strategi ændret til virksomhedsobligationer pr. 26/10 2012. Hoved- og nøgletal fra tidligere år er derfor ikke sammenlignelig.
* Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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