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Ledelsens beretning

Beretningen indeholder en beskrivelse af  
vores investeringsstrategi, en vurdering 

af  den globale økonomiske og politiske ud-
vikling, markedsforhold, generelle risici samt 
forventninger til vækst og værdiskabelse i 
virksomheder globalt. Herudover omhandler 
beretningen de forhold, der fremhæver sær-
kender og risici for hver afdeling.

Værdien ligger i virksomheden
Vores investeringsstrategi har fokus på sunde 
virksomheder, en forsigtig og ordenligt til-
gang, hvor det er indhold og resultat efter 
omkostninger, der tæller. Vi investerer glo-
balt for at opnå spredning, det giver værdi, 
som ellers for den enkelte investor er kostbar 
at opnå. 

Aktiemarkederne har i første halvår været 
pressede på grund af  tvivl om størrelsen af  
væksten flere steder i verden og ved de usik-
kerheder, der er opstået især i Storbritannien 
og Europa, men også i andre dele af  verden, 
efter Storbritanniens ønske om at forlade det 
europæiske fællesskab. Det giver i den nær-
meste fremtid usikkerhed indtil vilkår for 
udtræden om nogle år er truffet.

Afkast i Independent Global blev -2,68 %, 
Independent Generations 1. februar - 30. 
juni 2,81 %* og Independent Bond 2,01 % 

Det forløbne første halvår
Der var et fald på de nyere markeder i begyn-
delsen af  2016, hvor de sidste aktier fra den 
tidligere New Global strategi blev afhændet. 

Det påvirkede resultatet negativt den før-
ste måned. Skiftet af  investeringsstrategi fra 
de nyere markeder har givet en positiv start, 
og vi finder skiftet rigtigt, selvom New Glo-
bal afdelingen var placeret i top blandt lige-
stillede fonde. 

Aktiemarkederne blev ramt af  usikkerhed 
om væksten og opbremsning i den kinesiske 
økonomi, en svagere amerikansk økonomi 
præget af  det pludselige og kraftige fald i 
olieprisen, som dog senere har rettet sig en 
del. Markederne rettede sig siden i lyset af  
gode amerikanske nøgletal og en forsat lem-
pelig pengepolitik i Europa, Kina og Ame-
rika.

Der er relativ pæn vækst i USA, men svag 
vækst i flere af  de øvrige udviklede økono-

mier og forsat lave råvarepriser.

Ses der på Kina forventes der en vækst på 
6,7%. Brasilien og Rusland kan få lidt luft i 
økonomien efter stigningen i energipriserne, 
men der forventes forsat recession i Brasilien 
og Rusland.

Det politiske efterspil og løsningen på Bre-
xit bliver interessant af  følge. Tager EU’s le-
dere utilfredsheden med EU’s centralisering 
alvorligt, og under hvilke vilkår kan EU og 
UK samarbejdet fortsætte med et åbent mar-
ked og fri bevægelighed af  varer og kapital, 
det har skabt velstand for flere europæere. Vi 
bliver sårbare, når det rationelle og fornuf-
tige forsvinder. Det kræver, af  politikerne, 
evnen til at håndtere frygt og lade fornuften 
træde i karakter.

Der skete en mindre renteforhøjelse i USA 
baseret på vækst i den amerikanske økono-
mi, større arbejdsstyrke og mindre arbejds-
løshed. Renten er dog nu igen faldende og 
den korte rente er negativ. Kinas økonomiske 
omstilling fra produktion til større servicein-
dustri giver lavere vækst, og har sænket vær-
dien af  renminbien overfor dollaren. Kina er 
fortsat centralledet, hvilket har betydning 
for styringen af  Kinas udvikling.

Mange politiske begivenheder i verden har 
medført modsatrettede interesser og speku-
lationer i udviklingen på de enkelte aktie-
markeder, hvor kun ganske få har leveret 
positive afkast. 

Valuta - GBP falder
Bevægelser i valutakurserne søger vi at imø-
degå ved spredning i virksomheder på flere 
markeder. Dollar og Euro udgør hovedvæg-
ten i aktieafdelingerne og Euro og DKK mere 
end 80% i Independent Bond. Det britiske 
pund er faldet brat med 11,8%. Dollaren er 
faldet med 1,8% og Yen er steget med 15%. 

Finansiel lovgivning og administration
Vi forenkler ledelsesmæssigt med forslag om 
overflytning til Værdipapirfonden Indepen-
dent Invest, der træder i stedet for investe-
ringsforeningen. Det betyder én bestyrelse 
og én rapportering frem for to som i dag.  
Forenklingen indstilles til godkendelse på 
en ekstraordinær generalforsamling i august 
måned. Vores arbejde fortsætter uændret 

* 1. februar blev Independent New Global fuldt om-
lagt til en ny investeringsstrategi med fokus på fami-
lieværdier i børsnoterede virksomheder. 
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med samme depotbank og revisor.

Fremtiden

Lav oliepris – Forsat global vækst i 2016
Vi holder fokus på vores virksomheder, der 
viser fremgang i deres forretning selv om ak-
tiekursen er lavere end vi forventede for før-
ste halvår. Vi forventer en stabilisering i re-
sten af  2016 med en lidt større global vækst, 
lave renter, global og få investeringsalterna-
tiver med gennemsigtige risici. 

Den lavere oliepris betyder færre indtæg-
ter til de olieproducerende lande, og med 
politisk klimadagsorden giver det omforde-
ling. Politiske spændinger får indflydelse på 
udviklingen i verdensøkonomien og det giver 
spekulation og udsving i aktiemarkederne.

Virksomhedsobligationer
Faldende renter forsatte i 2016 og renteni-
veauet har nået ny bund. Der kan opnås lidt 
højere renter på virksomhedsobligationer 
mod ingen renter eller brøkdele af  renter af  
indeståender og på stats- og realobligatio-
ner. En 10 årige statsobligation giver 0,4 % 
i rente. 

Vi forventer med de lave renter at kunne 
bevare realværdien med vores investeringer, 
og opnå en rente, der giver mulighed for et 
udbytte for 2016 svarende til ca. 2,5 % efter 
omkostninger.

Bedste kur mod uro - Tænk langsigtet - nu!
De seneste år har vænnet investorer til et 
højt afkast i aktier - og ikke mindst i danske 
aktier. Independent placerer sig fortsat godt 
i forhold til andre ligestillede fonde og vi fast-
holder vores forventning til positiv udvikling 
i virksomhederne.

Fald i aktiemarkeder tester kortsigtet in-
vestorens vedholdenhed og strategi. Igen 
og igen har tiden vist, at investering i sunde 
virksomheder, giver det bedste resultat lang-
sigtet, når man holder fast, og i sin langsigte-
de strategi supplerer sin investering i aktier.

Der henvises også til beretningen for de en-
kelte afdelinger.

Anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i for-
hold til regnskabspraksis i årsrapporten 
2015.

Spørgsmål til halvårsrapporten eller ak-
tiebeholdningen kan rettes til foreningens 
investeringsforvaltningsselskab Tiedemann 
Independent A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato be-
handlet og godkendt halvårsrapporten for 
2016 for Investeringsforeningen Independent 
Invest.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med Lov om investeringsforeninger 
m.v. og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnska-
bet giver et retvisende billede af  foreningens 
og afdelingernes aktiver og passiver og finan-
sielle stilling samt resultat.

Foreningens ledelsesberetning indeholder 
en retvisende redegørelse for udviklingen i 
foreningens og afdelingernes aktiviteter og 
økonomiske forhold og en beskrivelse af  de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som foreningen og afdelingerne kan påvirkes 
af.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller re-
viewet af  foreningens revisor.

København, den 28. juli 2016

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

oOo
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Independent Global

Independent Global leverede i 1. halvår 
2016 et resultat på -2,68 % efter om-

kostninger. Siden start i 2003 har afdelin-
gen givet et samlet resultat på 192 %, hvil-
ket er blandt de bedste af  sammenlignelige 
globale porteføljer, og endda karakteriseret 
ved en lav risikoprofil. 

Som forventet i årsrapporten 2015, har 
virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang. Den positive udvikling i virksomhe-
derne er dog, mod vores forventning, ikke 
slået igennem i aktiepriserne. 

Der er i februar blevet udbetalt et ekstra-
ordinært højt udbytte til investorerne.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 1,05 %. 

Porteføljen
Porteføljen består af  43 solide virksomhe-
der globalt, nøje udvalgt efter uforandret 
strategi som ved start i 2003. Vi lægger 
vægt på at investere i gennemskuelige virk-
somheder med robuste produkter og forret-
ninger. Det større udvalg af  virksomheder i 
udlandet mindsker risikoen med forskellige 
brancher, selvom al risiko ikke kan fjernes.

Halvårets bedste investeringer blev tyske 
Adidas og den japanske producent af  pla-
stre Hisamitsu.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav gæld 
og en høj egenkapitalandel på i gennemsnit 
50 %. Selv med den høje egenkapitalandel 
forrenter virksomhederne i Independent 

Global i gennemsnit egenkapitalen med 
23 % efter skat. Samlet beskæftiger virk-
somhederne i Independent Global 3,5 mio. 
medarbejdere. Virksomhederne bidrager 
på denne måde også positivt til beskæfti-
gelsen i de lande, de driver deres forretning. 

Solide sektorer i hele verden
Porteføljen er solidt spredt på sektorer, 
størrelse samt lande og valutaer primært 
i de mere udviklede lande. De største sek-
torer er de stabile sektorer sundhed, sta-
bilt- og cyklisk forbrug, der giver stabilitet 
i porteføljen. 

Valutaudviklingen har i 1. halvår 2016 
samlet påvirket investeringerne negativt, 
med et fald i GBP på 11,8 %, USD på 1,8 
% og Euro på 0,3 %, japanske yen er deri-
mod steget 15 %.

Forventninger
Vi forventer, at virksomhederne i porteføl-
jen vil vise fremgang i både omsætning og 
indtjening i 2016, underbygget af  en glo-
bal økonomisk fremgang der forventes på 
niveau med 2015.

Den lave rente, den fortsat relativt lave 
oliepris og en forventet vækst i porteføl-
jens virksomheder understøtter grundla-
get for højere aktiekurser i 2. halvår 2016. 
Vi forventer dog en politisk- og økonomisk 
usikkerhed i Europa efter afstemningen 
i Storbritannien, og der kan opstå en del 
spekulation i resultatet af  præsidentvalget 
i USA. Endvidere påvirkes den økonomiske 
udvikling fra erhvervsomstillingen i Kina.

Ledelsens beretning for
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Independent Global

Børsnoteret/Listed 12. november 2003

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2016 - 30.06.2016

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.16 01.01.15

30.06.16 30.06.15
Renter og udbytter 4.578 5.824 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -11.006 47.167 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -3.569 -3.771 Administrative expenses
Resultat før skat -9.997 49.220 Net profits for the period

Skat -882 -1.111 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat -10.879 48.109 Net profits for the period

Balance 30.06.16 31.12.15 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 9.399 25.796 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 334.666 351.609 Foreign listed companies
Andre aktiver 0 28 Total other assets
Aktiver i alt 344.065 377.433 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 343.915 376.976 Members capital
Anden gæld 150 457 Other Liabilities
Passiver i alt 344.065 377.433 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.16 31.12.15 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 334.666 351.609 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 9.399 25.796 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 344.065 377.405 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 30.06.16 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 376.976 5.553 Members capital start period
Emissioner i perioden 23.286 390 New issues in the period
Indløsninger i perioden -26.521 -422 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte 1.321 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -20.268 Dividend last year
Periodens resultat -10.879 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 343.915 5.521 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) -10.879 48.109 13.242 14.827 16.455 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 343.915 418.185 294.716 244.404 204.496 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 138.025 153.525 137.350 132.600 127.450 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 62.292 68.097 53.643 46.079 40.113 Net asset value per unit
Periodens afkast (%) -2,68 14,07 4,71 6,60 8,70 Return (%)
Sharpe Ratio 1,18 2,37 1,46 1,18 1,34 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 1,05 0,94 0,99 0,97 0,97 Average cost (%)
ÅOP1 1,42 1,27 1,30 1,54 1,36 Calculated average cost (%)

Fordeling geografiskFordeling på sektorer Fordeling på egenkapitalstørrelser

1) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig 
med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.
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10-100 mia. DKK
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Egenkapital over
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30%
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Independent Generations leverede i 1. 
halvår 2016 et resultat på -6,76 % efter 

omkostninger. Investeringerne blev ende-
ligt omlagt til den nye investeringsstrategi 
i januar 2016, og siden 1. februar 2016 har 
resultat i afdelingen været 2,8 %.  

Som forventet har virksomhederne i por-
teføljen vist fremgang. Aktiekurserne har 
svinget og det har ikke ført til stigende ak-
tiekurser som forventet. Særligt belastede 
fald på de nyere markeder i januar måned, 
hvor porteføljen ikke var omlagt til den nye 
investeringsstrategi.

Der er i februar blevet udbetalt et ekstra-
ordinært højt udbytte til investorerne.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 1,07 %, 

Skiftet til ny strategi – Independent Gene-
rations
Afdelingens investeringsstrategi er globalt 
at sætte fokus på børsnoterede familievirk-
somheder, eksempelvis med betydende eje-
re, enkeltpersoner, fonde og familier i flere 
generationer, der påvirker den langsigtede 
værdiskabelse og udvikling. Afdelingen 
bygges på denne måde af  famlieværdier.

Disse ejerforhold i virksomheder har gen-
nem tiden vist, og analyser fra flere sider 
bekræftet, over tid at give en bedre forret-
ningsudvikling og et større afkast. Det skal 
afspejles i Independent Generations.

Porteføljen
Independent Generations består af  39 ak-
tier i sunde virksomheder, hvor langsigtede 
aktionærer påvirker værdiskabelse og ud-
vikling.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent Generati-
ons vælges fortsat ud fra vores strategi, og 
er derfor solide med en lav gæld og en høj 

gennemsnitlig egenkapitalandel, og med en 
uforandret høj forrentning af  egenkapita-
len efter skat. Den gennemsnitlige soliditet 
i porteføljens virksomheder er 51 %, der 
forrentes med i gennemsnit 20 % efter skat.

Spredning i lande med større vækst
Investeringerne er spredt på lande primært 
i den udviklede del af  verden, sektorer og 
på størrelse af  virksomheder. De væsent-
ligste sektorer er sundhed og forbrug, der 
styrker indholdet i porteføljen. Valutakurs-
påvirkningen har i 1. halvår været ugunstig 
for afdelingen med fald i stort set alle de va-
lutaer afdelingen har virksomheder i. 

Forventninger
Væksten mange steder i verden har været 
presset og aktiemarkederne har svinget i 1. 
halvår 2016. Den svage vækst forventes at 
påvirke den økonomiske udvikling, særligt i 
Storbritannien og afledt til Europa. Vi ven-
ter en fortsat god udvikling i porteføljens 
virksomheder, der burde kunne vise sig i 
kurserne i 2016.

Ledelsens beretning for 
Independent Generations
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Independent Generations

Børsnoteret/Listed 12. december 2005

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2016 - 30.06.2016

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.16 01.01.15

30.06.16 30.06.15
Renter og udbytter 1.281 1.721 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -6.840 3.181 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -976 -1.166 Administrative expenses
Resultat før skat -6.535 3.736 Net profits for the period

Skat -250 -153 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat -6.785 3.583 Net profits for the period

Balance 30.06.16 31.12.15 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 4.938 3.509 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 88.069 99.385 Foreign listed companies
Andre aktiver 0 91 Total other assets
Aktiver i alt 93.007 102.985 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 92.983 102.868 Members capital
Anden gæld 24 117 Other Liabilities
Passiver i alt 93.007 102.985 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.16 31.12.15 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 88.069 99.385 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 4.938 3.509 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 93.007 102.894 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 30.06.16 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 102.868 2.957 Members capital start period
Emissioner i perioden 4.577 151 New issues in the period
Indløsninger i perioden -3.411 -100 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte 96 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -4.362 Dividend last year
Periodens resultat -6.785 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 92.983 3.008 Members capital end period

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
1%

Kontant
5%

Industri 11%

Sundhed
19%

Teknologi
3%

Forbrug-
stabile
57%

Forbrug-
cyklisk

2%

Forsyning 2%

Egenkapital over
100 mia. DKK

20%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

33%

Egenkapital under
10 mia. DKK

47%

Hoved- og nøgletal 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) -6.785 3.583 2.590 1.293 7.983 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 92.983 113.112 111.327 133.853 123.819 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 75.200 78.050 83.950 100.050 104.500 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 30.912 36.231 33.153 33.447 29.622 Net asset value per unit
Periodens afkast (%)1  -6,76 3,21 2,97 0,93 6,72 Return (%)
Sharpe Ratio NA 0,78 0,26 0,30 0,71 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent2 1,07 0,98 1,07 0,99 0,98 Average cost (%)
ÅOP2 1,51 1,41 1,41 1,47 1,37 Calculated average cost (%)

1) Strategi omlagt pr. 1. februar 2016 - afkast siden omlægning er 2,81 %
2) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Investerer i virksomheder 
med fokus på langsigtede 

aktionærer - gerne familier 

Belgien 2%

Hong Kong 3%

Australien
4%

Mexico
4%

Schweiz 3%

USA 20%

Malaysia 5%

Frankrig
11%

Chile 2%

Polen 4%

Japan 7%

Italien 7%

UK 2%

Finland 5%

Tyskland 
15%

Spanien 3%
Sverige 3%
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Independent Bond leverede i 1. halvår 
2016 et resultat på 2,01 % efter omkost-

ninger. Resultatet kan henføres til både 
renteindtægter og kursgevinster, og er på-
virket af  at porteføljens løbetid er holdt 
kort, for at holde løbetidsrisiko lav.  

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0,48 %. 
Afkastet har været stabilt og indfrier vores 
forventninger.

Siden start i december 2012 har afdelin-
gen givet et samlet resultat på 14,7 %, og 
har vist sin værdi for de mange investorer, 
der ellers har haft vanskeligt ved at få ren-
ter og fastholde købekraften af  deres op-
sparing.

Bevare realværdien med afkast
Målet for Bond er at bevare realværdien og 
udbetale et udbytte med udgangspunkt i de 
renter, der opnås uafhængigt af  kursen på 
obligationerne, og højere end ved investe-
ring i realkreditobligationer eller indestå-
ender i pengeinstitutter. Investors værdi-
skabelse fra Independent Bond vil primært 
komme fra det årlige udbytte, og kursen på 
Bond forventes derfor at forblive i niveauet 
40 t. kr. – d.v.s. mellem kurs på 39 t. kr. og 
41 t.kr.

Porteføljen 
Porteføljen er sammensat af  30 virksom-
hedsobligationer udstedt primært i euro (79 
%) og danske kroner (11 %), og i mindre 
grad dollar (3 %), britiske pund (2 %) og 
kontant (5 %). 

Den gennemsnitlige forventede løbetid 
er 2,3 år, og intet papir har en forventet 
løbetid på mere end 6 år. Den begrænsede 
løbetid giver større kursstabilitet, og der in-
vesteres ikke i en rating lavere end BB- eller 
tilsvarende. Det vil sige investment grade 
og de bedst ratede high yield virksomheds-
obligationer. Endvidere foretager vi også 
egen regnskabsanalyse for at vurdere virk-
somhedernes evne til at honorere deres lå-
neforpligtelserne.

Forventninger 2,5 % i udbytte
Markedsrenterne i Europa, hvor Bond fo-
kuserer, er og forventes på et fortsat lavt 
niveau.

Vi forventer, at der indtjenes renter, der 
giver mulighed for et udbytte for 2016 på 
2,5 % efter omkostninger. Resultatet påvir-
kes af  kursudsving og af  de renter, der kan 
opnås ved reinvestering. Renten vil være 
påvirket af  en evt. stigning i inflation og af  
den økonomiske udvikling i verden.

Ledelsens beretning for
Independent Bond
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Børsnoteret/Listed 12. september 2007

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2016 - 30.06.2016

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.16 01.01.15

30.06.16 30.06.15
Renter og udbytter 2.368 2.305 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 142 -385 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -489 -505 Administrative expenses
Resultat før skat 2.021 1.415 Net profits for the period

Skat 0 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 2.021 1.415 Net profits for the period

Balance 30.06.16 31.12.15 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 6.193 3.563 Available funds
Noterede obligationer fra danske udstedere 1) 18.148 15.107 Danish listed bonds
Noterede obligationer fra udenlandske 
udstedere 1) 80.895 84.851 Foreign listed bonds
Andre aktiver 0 46 Trade receivable
Aktiver i alt 105.236 103.567 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 105.184 103.485 Members capital
Anden gæld 52 82 Other Liabilities
Passiver i alt 105.236 103.567 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.15 31.12.15 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 99.043 99.958 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 6.193 3.563 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 105.236 103.521 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 30.06.16 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 103.485 2.642 Members capital start period
Emissioner i perioden 2.848 75 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte 0 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -3.170 Dividend last year
Periodens resultat 2.021 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 105.184 2.717 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 30.06.12 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 2.021 1.415 2.275 782 -388 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 105.184 101.300 78.668 62.566 45.221 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 135.850 128.850 97.900 80.900 60.900 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 38.713 39.309 40.178 38.669 37.128 Net asset value per unit
Periodens afkast (%)  2,01 1,64 3,26 1,28 -0,47 Return (%)
Sharpe Ratio 1,21 NA NA NA 0,39 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0,48 0,53 0,60 0,62 1,02 Average cost (%)
ÅOP1 0,98 0,96 1,07 1,28 1,41 Calculated average cost (%)
Strategi ændret til virksomhedsobligationer pr. 26/10 2012. Hoved- og nøgletal pr. 30/6 2012 er derfor ikke sammenlignelig.
1) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Fordeling på 
forventet udløb

Udløb 2-4 år
48%

Udløb 0-2 år
41%

Udløb over 5 år
3%

Udløb 4-5 år 8%

Fordeling geografiskFordeling på sektorer

Råvarer
4%Industri

7%
Forbrug cyklisk

2%

Forbrug stabilt 
9%

Kontant
6%

Forsyning
16%

Sundhed 4%

Finans
15%

Forsikring
27%

Tele 10%

Investerer i 
primært europæiske 

virksomhedsobligationer 
med kort løbetid 

England 3%

Italien 3%

Danmark 18%

USA
3%

Tyskland
12%

Østrig
3%

Frankrig
31%

Sverige 4%

Belgien 5%

Holland 6%

Spanien
9%

Tyrkiet 3%


