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Ledelsens beretning

Beretningen indeholder en beskrivelse af  
vores investeringsstrategi og værdiska-

belsen i virksomhederne samt oplysninger 
om markedsforhold, den globale økonomiske 
og politiske udvikling samt vores forventnin-
ger. Herudover oplysning om risici samt de 
forhold, der er særkender for hver afdeling.

Værdien er i vores valgte virksomheder 
Virksomhederne har udviklet sig godt, både 
i omsætning, højere resultater og de har be-
varet deres høje soliditet og forrentning af  
egenkapitalen. Det har afspejlet sig forsigtigt 
i aktiekurserne. 

I en global verden er vores fokus primært 
på udviklingen i vores virksomheder, fremfor 
at følge de mange politiske udmeldinger, der 
ofte forvirrer dagligdagen med et væld af  ny-
hedsstrømme.

Markedsforholdene har i første halvår 2018 
været præget af  politisk tumult primært 
gennem udtalelser og handlinger af  USA’s 
45. præsident, som ”gør ven til fjende og 
fjende til ven”. Han udfordrer den interna-
tionale samhandel og søger at beskytte ame-
rikansk industri og virksomheder gennem 
nye toldbarrierer, især rettet mod Kina, der 
ikke respekterer intellektuelle rettigheder, og 
har opbygget et stort handelsoverskud med 
USA gennem mange år. Aktiemarkeder glo-
balt reagerer naturligt på mulige økonomiske 
konsekvenser, og kun en håndfuld af  verdens 
aktiemarkeder har haft en positiv udvikling i 
halvåret, selvom der har været en fortsat po-
sitiv økonomisk udvikling i verden med USA 
som drivkraft

Vores investeringsstrategi har siden 2003, 
fokuseret på sunde virksomheder, en forsig-
tig tilgang, hvor det er indhold og forret-
ningsudvikling langsigtet, der tæller. Det gi-
ver værdi, spredning og lavere risiko.

Renterne på europæiske virksomhedsob-
ligationer, som Independent Bond investe-
rer i, har i 1. halvår været svagt stigende og 
markedslikviditeten blev markant forværret 
i andet kvartal, påvirket af  politisk uro. Det 
har kortsigtet påvirket kursen negativt. 

Afkastet i Independent Global blev 3,44 
%, Independent Generations 2,23 %, Inde-
pendent Bond -1,34 % og Independent Mix 
1,63%. De to akkumulerende søsterfonde 
Independent Global Akk og Independent 

Generations Akk udviklede sig på linie med 
Global og Generations. 

Udviklingen er på niveau med forventnin-
gerne ved årets start. Vi forventer en positiv 
udvikling i resten af  året for virksomhederne 
i aktieafdelingerne. De lidt højere renter, der 
har givet kursfald, betyder samtidig bedre 
vilkår for reinvestering i virksomhedsobli-
gationer til højere renter. Den højere rente i 
USA styrker dollaren og der ses ikke tilsva-
rende højere rente i EU.

Potentiel handelskrig mellem USA og Kina 
skaber usikkerhed
Den amerikanske præsident har sat et poli-
tisk mål om at reducere det store handelsun-
derskud gennem toldbarrierer på udvalgte 
varer, som startede med told på stål og alu-
minium. Efterfølgende har Canada, Kina og 
EU svaret igen med told på udvalgte ame-
rikanske varer. Derfor vil verdenshandelen 
ændre sig i de kommende år. 

Tal fra USA viser, at forbrugerprisindekset 
(KPI) steg med 2,9 % i juni måned. Højere 
brændstofpriser og et strammere arbejds-
marked fører til højere lønvækst. Imidlertid 
stiger beskæftigelsen fortsat og med skatte-
lettelser styrkes grundlaget for vækst.

Brexit kommer tættere på og Storbritannien 
har endnu ikke indgået aftale med EU om 
vilkår for udtræden 29. marts 2019 og et fort-
sat åbent marked. Det giver usikkerhed, især 
til udviklingen i britisk økonomi. Tyskland 
og Italien kæmper med fløjene i det politiske 
landskab og det giver mindre handlekraft.

Stærke og voksende globale virksomheder
Vi er opmærksomme på de udfordringer 
gensidige højere toldsatser kan give, men 
ligesom ved andre politiske hændelser, der 
jævnligt optræder, fastholder vi vores stabile 
investeringer i stærke og voksende kvalitets-
virksomheder. 

Det betyder, at vi på de globale markeder 
søger efter de bedste virksomheder, der har 
bevist, at de kan navigere i skiftende politi-
ske klimaer. 

Renten og Valuta
Dollar og Euro udgør hovedvægten i aktieaf-
delingerne og Euro og DKK i Independent 
Bond. Stort set alle valutakurser er styrket i 

Europa med uro om Brexit, Tyskand og Italien
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første halvår 2018 overfor Euro og DKK med 
mellem 0,5 % og 5 %.

Fremtiden
Fortsat Global vækst i 2018
Kort kan vi sammenfatte vores forventning 
til: global økonomisk vækst, fortsat lave ren-
ter med mindre stigninger, god udvikling i 
virksomhederne med få investeringsalterna-
tiver til aktier og virksomhedsobligationer. 
Politiske begivenheder vil give udsving, men 
grundlæggende er vi positive til udviklingen i 
virksomhederne i vores porteføljer.

Bedste kur mod uro - Tænk langsigtet 
Fald i aktiemarkederne tester investorens 
vedholdenhed og strategi. Igen og igen har 
tiden vist, at investering i sunde virksomhe-
der giver det bedste resultat gennem årene, 
når man holder fast og fordeler købene over 
flere gange.

Samfundsansvar
Vi arbejder ordentligt i alle sammenhænge, 
og har derfor i år afhændet Facebook ak-
tien, da vi fik kendskab til, at virksomheden 
sælger og lækker brugernes personlige op-
lysninger om deres adfærd - uden samtyk-
ke. Afdækningen vil sandsynligvis påvirke 
virksomhedens forretning negativt, og er et 
eksempel på en ”ikke ordentlig forretnings-
adfærd”. Lovgivningen påbyder, at vi skal 
orientere om, hvorvidt vi har nedfældet po-
litikker om samfundsansvar. Det skal derfor 
oplyses, at vi er undervejs med at nedfælde 
disse politikker, så de kan være klar og indgå 
i vores investeringsproces fuldt ud inden ud-
gangen af  2018.

Anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i for-
hold til regnskabspraksis i årsrapporten 
2017.

Spørgsmål til halvårsrapporten eller ak-
tiebeholdningen kan rettes til investerings-
forvaltningsselskab Tiedemann Independent 
A/S.

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato be-
handlet og godkendt halvårsrapporten for 
2018 for Værdipapirfonden Independent 
Invests tre afdelinger Independent Global, 
Independent Generations og Independent 
Bond for perioden 1. januar - 30. juni 2018.

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

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

Ledelsesberetningen for fonden indeholder 
en retvisende redegørelse for udviklingen i 
fonden og afdelingernes aktiviteter og øko-
nomiske forhold samt en beskrivelse af  de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som fonden og afdelingerne kan påvirkes af.

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

København, den 17. august 2018

oOo

Direktion

Christian Tiedemann

Bestyrelse

Henrik Tiedemann Ebbe Bouman
Formand

Børge Nordgaard Hansen Erik Neuberg Rasmussen
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Independent Global
Independent Global leverede i 1. halvår 
2018 et resultat på 3,4% efter omkostnin-
ger. Siden start i 2003 har afdelingen gi-
vet et samlet resultat på 237%, hvilket er 
blandt de bedste af  sammenlignelige glo-
bale porteføljer, og endda karakteriseret 
ved en lav risikoprofil. 

Som forventet i Årsrapport 2017, har 
virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang, og den posi-tive udvikling i virksom-
hederne er særligt i den sidste del af  halv-
året slået igennem i aktiekur-serne. 

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0,99% 
for halvåret.

Porteføljen
Porteføljen består af  35 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 den 
japanske plastervirksomhed Hisamitsu, og 
den ameri-kanske Mastercard.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav gæld 
og en høj egenkapitalandel på i gennemsnit 
48%. Selv med den høje egenkapitalandel 
forrenter virksomhederne i Independent 
Global i gennem-snit egenkapitalen med 

26% efter skat. Samlet beskæftiger virk-
somhederne i Independent Global xx mio. 
medarbejdere, virksomhederne bidrager på 
denne måde også positivt til be-skæftigel-
sen i de lande, de driver deres forretning. 
Vi har siden start ikke investeret i f.eks. to-
baksvirksomhed og ordentlighed er vores 
”social responsibility”.

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 2018 
samlet påvirket investeringen positivt. 
USD er steget 3,3%, JPY 5,1%, HKD 
2,9%, CHF 1,5%, GBP 0,5%, mens CAD 
er faldet 1,8%. 

Forventninger
Der er fortsat økonomisk pæn vækst i ver-
den drevet af  Kina, Indien og USA. Vi for-
venter fort-sat, at virksomhederne i porte-
føljen vil vise fremgang i både omsætning 
og indtjening i 2018, underbygget af  en 
global økonomisk fremgang der er på ni-
veau eller lidt højere end 2017.

Ledelsens beretning for
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Independent Global

Børsnoteret/Listed 12. november 2003

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2018 - 30.06.2018

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.18 01.01.17

30.06.18 30.06.17
Renter og udbytter 2.998 3.361 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 11.645 16.987 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -3.249 -3.480 Administrative expenses
Resultat før skat 11.394 16.868 Net profits for the period

Skat -480 -401 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 10.914 16.467 Net profits for the period

Balance 30.06.18 31.12.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 8.976 18.860 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 325.423 311.083 Foreign listed companies
Andre aktiver 56 67 Total other assets
Aktiver i alt 334.455 330.010 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 334.444 329.868 Members capital
Anden gæld 11 142 Other Liabilities
Passiver i alt 334.455 330.010 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.18 31.12.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 97,3% 325.423 94,3% 311.083 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 2,7% 8.976 5,7% 18.860 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 334.399 100,0% 329.943 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 30.06.18 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 329.868 5.149 Members capital start period
Emissioner i perioden 10.384 166 New issues in the period
Indløsninger i perioden -6.723 -105 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte -87 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -9.912 Dividend last year
Periodens resultat 10.914 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 334.444 5.210 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.18 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 10.914 16.467 -10.879 48.109 13.242 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 334.444 325.170 343.915 418.185 294.716 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 130.250 130.825 138.025 153.525 137.350 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 64.193 62.138 62.292 68.097 53.643 Net asset value per unit
Periodens afkast (%) 3,44 4,78 -2,68 14,07 4,71 Return (%)
Sharpe Ratio 0,47 0,98 1,18 2,37 1,46 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0,99 1,02 1,05 0,94 0,99 Average cost (%)
ÅOP1 1,24 1,32 1,42 1,27 1,30 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.

Egenkapital mellem 
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Independent Generations leverede i 1. 
halvår 2018 et resultat på 2,2% efter 

omkostninger. 

Som forventet i Årsrapport 2017 har 
virksomhederne i porteføljen vist frem-
gang.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0,97% 
for halvåret. 

Strategi – Independent Generations
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  familieværdier.

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

Porteføljen
Independent Generations består af  37 ak-
tier i sunde virksomheder, hvor langsigtede 
aktionærer påvirker værdiskabelse og ud-
vikling.

De bedste investeringer i halvåret blev 
tøjproducenten Moncler og amerikanske 
Usana Health Sciences.

Soliditet og indtjening
Virksomhederne i Independent Genera-
tions vælges ud fra vores strategi, og er 

derfor solide med en lav gæld og en høj 
egenkapitalandel, og med en uforandret 
høj forretning af  egenkapitalen efter skat. 
Den gennemsnitlige soliditet i porteføljens 
virksomheder er 51%, der forrentes med i 
gennemsnit 21% 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. Valutakur-
spåvirkningen har i 1. halvår 2018 været 
positiv med en stigning i USD på 3,3%, 
JPY 5,1%, MYR 3,5%, CHF 1,5% og fald 
i AUD på 2,7%, SEK 6,0%.  

Forventninger
Der er fortsat økonomisk pæn vækst i ver-
den drevet af  Kina, Indien og USA, hvor 
også Europa er i bedring. Vi forventer fort-
sat, at virksomhederne i porteføljen vil vise 
fremgang i både omsætning og indtjening i 
2018, underbygget af  en global økonomisk 
fremgang der er lidt højere end 2017.

Ledelsens beretning for 
Independent Generations
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Independent Generations

Børsnoteret/Listed 12. december 2005

Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2018 - 30.06.2018
(Strategiændring gennemført pr. 1. februar 2016)

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.18 01.01.17

30.06.18 30.06.17
Renter og udbytter 1.532 1.282 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab 2.077 6.352 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -1.044 -971 Administrative expenses
Resultat før skat 2.565 6.663 Net profits for the period

Skat -313 -251 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 2.252 6.412 Net profits for the period

Balance 30.06.18 31.12.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 9.317 7.479 Available funds
Noterede aktier fra udenlandske selskaber 1) 100.735 96.934 Foreign listed companies
Andre aktiver 710 2 Total other assets
Aktiver i alt 110.762 104.415 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 110.762 104.358 Members capital
Anden gæld 0 57 Other Liabilities
Passiver i alt 110.762 104.415 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.18 31.12.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 91,5% 100.735 92,8% 96.934 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 8,5% 9.317 7,2% 7.479 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 110.052 100,0% 104.413 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 30.06.18 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 104.358 3.342 Members capital start period
Emissioner i perioden 7.665 249 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 0 Net issue/redemption margin
Ændring udbetalt udbytte -87 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -3.426 Dividend last year
Periodens resultat 2.252 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 110.762 3.591 Members capital end period

Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
2%

Kontant
9%

Industri 11%

Sundhed
13%

Finans
4%

Forbrug-
stabile
37%

Forbrug-
cyklisk
22%

Egenkapital over
100 mia. DKK

17%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

35%

Egenkapital under
10 mia. DKK

48%

Hoved- og nøgletal 30.06.18 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 2.252 6.412 -6.785 3.583 2.590 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 110.762 93.427 92.983 113.112 111.327 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 89.775 77.175 75.200 78.050 83.950 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 30.844 30.265 30.912 36.231 33.153 Net asset value per unit
Periodens afkast (%)  2,23 6,81 -6,76 1 3,21 2,97 Return (%)
Sharpe Ratio NA NA NA 0,78 0,26 Sharpe Ratio
Omkostningsprocent2 0,97 1,01 1,07 0,98 1,07 Average cost (%)
ÅOP2 1,15 1,25 1,51 1,41 1,41 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 
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15%
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Independent Bond opnåede i 1. halvår 
2018 et resultat på -1,3% efter omkost-

ninger. Resultat er påvirket af, at renterne 
på europæiske virksomhedsobligationer, 
har været svagt stigende. Det har kortsig-
tet påvirket kursen. Den korte forventede 
løbetid for Independent Bond, gør afdelin-
gen modstandsdygtig over for rentestignin-
ger, og har sikret en begrænset kurspåvirk-
ning. De stigende renter giver mulighed for 
reinvestering til højere rente.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0,48% 
for halvåret. 

Siden start i december 2012 har afdelin-
gen givet et samlet resultat på 21%, og har 
givet værdi for de mange investorer, der el-
lers har haft vanskeligt ved at få renter og 
fastholde købekraften af  deres opsparing.

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 fra 
Independent Bond vil primært komme fra 
det årlige udbytte, og kursen på Bond for-
ventes derfor at forblive i niveauet 40 t. kr. 
– d.v.s. mellem kurs på 39 t. kr. og 41 t.kr.

Porteføljen – kort løbetid
Porteføljen er sammensat af  virksomheds-
obligationer udstedt primært i euro (79%) 
og danske kroner (15%), og i mindre grad 
US Dollar (2%) og kontant (4%). 

Den gennemsnitlige forventede løbetid er 
1,9 år, og intet papir har en forventet løbe-
tid på mere end 4 ½ år. Den begrænsede 
løbetid giver større kursstabilitet, og der 
investeres ikke i en rating lavere end BB- 
eller tilsvarende. Det vil sige Investment 
Grade og de bedst ratede High Yield virk-
somhedsobligationer. Endvidere foretager 
vi egen regnskabsanalyse for at vurdere 
virksomhedernes evne til at honorere deres 
låneforpligtelser.

Forventninger 1,5-2,0%
Vi forventer fortsat, at der optjenes ren-
ter, så vi for 2018 kan udlodde et udbytte 
svarende til 1,5-2,0%. Markedsrenterne 
i Europa, hvor Bond fokuserer, har været 
svagt stigende, og forventes på et fortsat 
relativt lavt niveau, mens de er begyndt at 
stige i USA. Resultatet påvirkes af  kurs-
udsving og af  de renter, der kan opnås ved 
reinvestering. Renten vil være påvirket af  
en stigning i inflation og af  den økonomiske 
udvikling i verden.

Ledelsens beretning for
Independent Bond
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Halvårsrapport/Part Yearly Report 01.01.2018 - 30.06.2018

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 01.01.18 01.01.17

30.06.18 30.06.17
Renter og udbytter 2.362 2.233 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -3.520 1.565 Capital gains and losses
Administrationsomkostninger -630 -530 Administrative expenses
Resultat før skat -1.788 3.268 Net profits for the period

Skat 0 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat -1.788 3.268 Net profits for the period

Balance 30.06.18 31.12.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 5.640 3.216 Available funds
Noterede obligationer fra danske udstedere 1) 31.973 32.852 Danish listed bonds
Noterede obligationer fra udenlandske 
udstedere 1) 93.846 94.264 Foreign listed bonds
Andre aktiver 1 2.463 Trade receivable
Aktiver i alt 131.460 132.795 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 131.453 132.726 Members capital
Anden gæld 7 69 Other Liabilities
Passiver i alt 131.460 132.795 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.18 31.12.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 95,7% 125.819 97,5% 127.116 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 4,3% 5.640 2,5% 3.216 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 131.459 100,0% 130.332 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 30.06.18 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 132.726 3.286 Members capital start period
Emissioner i perioden 3.808 97 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Ændring udbetalt udbytte -7 Change in dividend
Udlodning fra sidste år -3.286 Dividend last year
Periodens resultat -1.788 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 131.453 3.383 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.18 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) -1.788 3.268 2.021 1.415 2.275 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 131.453 115.585 105.184 101.300 78.668 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 169.150 145.350 135.850 128.850 97.900 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 38.857 39.761 38.713 39.309 40.178 Net asset value per unit
Periodens afkast (%)  -1,34 2,96 2,01 1,64 3,26 Return (%)
Sharpe Ratio 0,53 1,00 1,21 NA NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0,48 0,47 0,48 0,53 0,60 Average cost (%)
ÅOP1 0,74 0,83 0,98 0,96 1,07 Calculated average cost (%)
1) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten.

Fordeling på 
forventet udløb

Udløb 2-4 år
39%

Udløb 0-2 år
49%

Udløb 4-5 år 
12%

Fordeling geografiskFordeling på sektorer
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8%
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