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Ledelsens beretning

Independent Global Akk og Independent 
Generations Akk investerer i henholdsvis 

Independent Global og Independent Gene-
rations. Indholdsmæssigt får investorerne 
derfor det samme. Den væsentlige forskel er, 
at de akkumulerende afdelinger – benævnt 
Akk - automatisk reinvesterer udbyttet, mens 
de andre afdelinger udbetaler udbyttet. Ved 
automatisk reinvestering sikres investorerne 
derfor, at værdien af  investeringen ikke redu-
ceres af  udbyttebetaling.

Beretningen indeholder en beskrivelse af  
vores investeringsstrategi og indhold i de un-
derliggende fonde, forventninger til vækst og 
værdiskabelse i virksomheder globalt samt 
en vurdering af  den globale økonomiske og 
politiske udvikling, markedsforhold, samt 
generelle risici. Herudover omhandler beret-
ningen de forhold, der fremhæver særkender 
og risici for hver afdeling.

Værdien er i vores virksomheder 
I halvåret har udviklingen været gunstig for 
vores virksomheder, som indgår i porteføl-
jerne.  Aktiekurserne i vores fonde viser kur-
stigninger, der afspejler den forsatte gode for-
retningsmæssige udvikling i virksomhederne, 
og til deres forventninger. 

Vores investeringsstrategi har fokus på 
sunde virksomheder, en forsigtig tilgang, 
hvor det er indhold og forretningsudvikling 
langsigtet, der tæller. 

Investering globalt i solide virksomheder 
giver spredning og værdi, der holder en lavere 
risiko.

Afkast (perioden 17. februar – 30. juni) i 
Independent Global Akk blev 2,3 % og Inde-
pendent Generations Akk 3,4 %, 

Independent Global Akk og Independent 
Generations Akk blev børsnoterede i februar 
måned. Begge har som forventet udviklet sig 
parallelt med Independent Global og Inde-
pendent Generations. 

Europa i forsat positiv udvikling
Året startede med flere politiske begivenhe-
der, USA med en selvfokuserende ny præsi-
dent, hvor overskrifter og opmærksomhed 
om præsidentens evt. tilknytning til Rusland 
fyldte under valgkampen. Det går forsat 
godt med økonomisk vækst i USA og glæde-
ligt er væksten nu i Europa ved at få godt 

fat. Verdensøkonomien befinder sig i en stabil 
positiv udvikling med lave renter i de ledende 
lande og lav inflation, der smitter af  på vores 
virksomheder.

Europa har fået mere vind i sejlene efter det 
franske præsidentvalg i maj måned og parla-
mentsvalget i juni, hvor den nye præsident 
Macron og hans nye parti fik et markant fler-
tal. Det giver håb om, at der ikke blot endelig 
sker nødvendige reformer i Frankrig, med en 
forsat høj arbejdsløshed på 10%, men også 
til en styrket økonomisk udvikling indenfor 
EU og tættere samarbejde EU-landene imel-
lem. Det bliver spændende at følge.

Englands nye premierminister valgte at 
udskrive valg med ønsket om at øge sit fler-
tal inden forhandlinger om Brexit. Valget 
resulterede overraskende i, at Theresa May 
mistede sit flertal, og nu står svagere i for-
handlingerne med EU. Opbakningen til EU 
indenfor EU’s befolkninger er steget, og der 
ses et styrket EU også gennem et tættere 
samarbejde mellem Tyskland og Frankrig.

Medens USA isolerede sig handelsmæssigt 
indgik EU og Japan en historisk frihandels-
aftale for de to økonomier, der dækker 1/3 af  
verdens samlede økonomi. Aftalen viser glæ-
deligt, viljen til at øge samhandlen i en tid 
hvor USA’s ledelse arbejder for det modsatte.

Renten
Den tonegivende rente i USA blev to gange 
i halvåret sat op med 0,25 procentpoint, se-
nest i juni til 1,25%, mens Den Europæiske 
Centralbank har fastholdt en negativ rente. 
Den forventes at stige, såfremt den positive 
økonomiske udvikling i Europa forsætter. 

De store økonomier 
Væksten i Eurozonen er til stede, og ser ud til 
at få bedre fat, men er forsat bagud i forhold 
til USA, der har den laveste arbejdsløshed i 9 
år på 4,4% mod eurozonens 9,3%.

I Kina forventes en vækst på 6,6% mens 
Brasilien og Rusland forsat har økonomiske 
udfordringer. En stigning i energipriserne af-
hjælper disse landes økonomiske pres, men 
med den øgede energiproduktion i USA og 
energibesparelse globalt, må der forventes 
låg på energipriserne.

Kinas økonomi må dog forsat vurderes 
med en vis skepsis og betegnes som ugen-
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nemsigtig, men med en stærk centralstyring.

Valuta – USD, JPY og GBP svækket
Bevægelser i valutakurserne søger vi lang-
sigtet at imødegå gennem spredning af  in-
vesteringen globalt. Dollar og Euro udgør 
hovedvægten i aktieafdelingerne og Euro 
og DKK i Independent Bond. Stort set alle 
valutakurser er svækket overfor DKK i 1. 
halvår. Dollarkursen faldt 7,4% i 1. halvår, 
Yen er faldet med 4,3% og det britiske pund 
er faldet med 2,6%. 

Fremtiden
Global vækst i 2017
Forventning til lidt større global vækst, lave 
renter med mindre stigninger og få investe-
ringsalternativer til aktier og virksomheds-
obligationer i sunde virksomheder med gen-
nemsigtige risici, giver os en grundlægende 
positiv forventning, der som hidtil vil blive 
påvirket kortsigtet af  politiske begivenheder.  

Bedste kur mod uro - Tænk langsigtet 
Fremtiden indeholder positive økonomiske 
tegn med politiske globale udfordringer og 
forandringer.

Fald i aktiemarkeder 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 tidsmæssigt køber 
flere gange.  

Indestående på konti er markante, men en 
løbende investering vil styrke fundamentet i 
aktieinvesteringen.

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

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato be-
handlet og godkendt halvårsrapporten for 
2017 for Værdipapirfonden Independent In-
vest II’s afdelinger Independent Global Akk 
og Independent Generations Akk for perio-
den 17. februar - 30. juni 2017.

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 22. august 2017

oOo

Direktion

Henrik Tiedemann Christian Tiedemann

Bestyrelse

Bjarne Rasmussen
Formand

Børge Nordgaard Hansen Ebbe Bouman

Erik Neuberg Rasmussen Thorkild Juul Jensen
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Halvårsrapporten for Værdipapirfonden In-
dependent Invest II er aflagt i henhold til de 
regler, der gælder ifølge Lov om investerings-
foreninger m.v.

Værdipapirfonden er etableret den 9. no-
vember 2016 og afdelingerne er børsnoteret 
17. februar 2017.

Generelt om indregning om måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilfalde fonden og aktivets værdi kan måles 
pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fon-
den som følge af  en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske forde-
le vil fragå fonden og forpligtelsen kan måles 
pålideligt.

Ved indregning og måling tages der hensyn 
til oplysninger, der fremkommer efter balan-
cedagen og indtil regnskabets udarbejdelse, 
såfremt oplysningerne be- eller afkræfter for-
hold, som senest er opstået på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen består af  indtægter og 

udgifter. Indtægter og udgifter er periodise-
ret.

Aktieudbytter indtægtsføres på dagen 
hvor der i de underliggende fonde handles ex 
udbytter.

Realiserede kursgevinster og –tab  på ka-
pitalandele opgøres som forskellen mellem 
salgsværdien og kursværdien primo året eller 
anskaffelsesværdien, såfremt værdipapiret er 
anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kurs-
gevinster og –tab opgøres som forskellen mel-
lem kursværdien ultimo året og kursværdien 
primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt 
værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret.

Under handelsomkostninger føres alle 
direkte omkostninger i forbindelse med en 
afdelings handler udført i forbindelse med 
værdipapirplejen i afdelingen. Handelsom-
kostninger, der ikke kan opgøres eksakt, be-
regnes ud fra en estimeret omkostningspro-
cent på 0,20 %. Handelsudgifter i forbindelse 
med emissioner og indløsninger i en afdeling 
føres som en omkostning på formuen.

Balancen
Balancen består af  aktiver og forpligtelser, 

herunder investorernes formue, der udgør 
forskellen mellem aktiver og forpligtelser. 
Forpligtelser og investorernes formue beteg-
nes som passiver.

Finansielle instrumenter indregnes og 
måles til dagsværdi og omfatter finansielle 
aktiver og forpligtelser. Finansielle aktiver 
består af  likvide midler, kapitalandele og til-
godehavende renter, udbytter mv. Finansielle 
forpligtelser omfatter gæld vedrørende han-
delsafvikling.

For kapitalandele opgøres dagsværdien til 
lukkekursen ultimo perioden. Hvis denne 
kurs ikke afspejler dagsværdien på grund af  
manglende eller utilstrækkelig handel, fast-
sættes dagsværdien med en teknik der har 
til formål at beregne værdien som ville frem-
komme ved handel på målingstidspunktet.

Andre aktiver
Andre aktiver måles og indregnes til 
dagsværdi. I andre aktiver indgår tilgodeha-
vende renter og udbytteskatter.

Mellemværende vedrørende handelsafvik-
ling består af  værdien ved salg af  værdipa-
pirer samt emissioner, som er foretaget før 
balancedagen, og hvor afregning foretages 
efter balancedagen.

Anden gæld
Anden gæld måles og indregnes til dagsvær-
di. Mellemværende vedrørende handelsafvik-
ling består af  værdien ved køb af  værdipa-
pirer samt indløsninger, som er foretaget før 
balancedagen, og hvor afregning foretages 
efter balancedagen.

Hoved- og nøgletal
De angivne nøgletal er opgjort i overensstem-
melse med retningslinier fra Finanstilsynet. 
Nøgletal er beregnet med udgangspunkt i ka-
lenderåret og tidspunktet for børsnoteringen 
af  afdelingen.

Afkast i procent opgøres i de enkelte afde-
linger som ændring i indre værdi fra primo til 
ultimo perioden.

Årlig omkostning i procent (ÅOP) indehol-
der administrationsomkostninger i under-
liggende fonde, handelsomkostninger samt 
maksimale emissionstillæg og indløsningsfra-
drag.

Anvendt regnskabspraksis
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Independent Global AKK

Independent Global Akk leverede i 1. 
halvår 2017 (17. februar – 30. juni) et 

resultat på 2,3% efter omkostninger, og af-
spejler som forventet udviklingen i master-
fonden Independent Global.

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0%. 

Porteføljen*
Porteføljen består af  38 solide virksomhe-
der globalt, nøje udvalgt efter uforandret 
strategi. Vi lægger vægt på at investere i 
gennemskuelige virksomheder med robuste 
produkter og forretninger. Det større ud-
valg af  virksomheder i udlandet mindsker 
risikoen med forskellige brancher, selvom 
al risiko ikke kan fjernes.

Halvårets bedste investeringer blev de 
europæiske medicinalvirksomheder Orion 
fra Finland og Recordati fra Italien.

Soliditet og høj indtjening
Virksomhederne i porteføljen har lav gæld 
og en høj egenkapitalandel på i gennemsnit 
51%. Selv med den høje egenkapitalandel, 
forrenter virksomhederne i Independent 
Global Akk i gennemsnit egenkapitalen 
med 25% efter skat. Samlet beskæftiger 
virksomhederne i Independent Global 2,7 
mio. medarbejdere, virksomhederne bidra-
ger på denne måde også positivt til beskæf-
tigelsen i de lande, de driver deres forret-
ning.

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 perioden  samlet 
påvirket investeringerne negativt. 

Forventninger
Der er fortsat økonomisk pæn vækst i ver-
den drevet af  Kina, Indien og USA, hvor 
også Europa er i bedring, med øget vækst i 
Frankrig. Vi forventer fortsat, at virksom-
hederne i porteføljen vil vise fremgang i 
både omsætning og indtjening i 2017, un-
derbygget af  en global økonomisk frem-
gang der er på niveau eller lidt højere end 
sidste år.

Ledelsens beretning for

*Hvor der i beretningen nævnes ”porteføljen”, er det 
beskrivelse af  porteføljen i den underliggende fond 
Independent Global.
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Independent Global Akk

Børsnoteret/Listed 17. februar 2017

Halvårsrapport/Part Yearly Report 17.02.2017 - 30.06.2017

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 17.02.17

30.06.17
Renter og udbytter 9.609 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -6.925 Capital gains and losses
Resultat før skat 2.683 Net profits for the period

Skat 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 2.683 Net profits for the period

Balance 30.06.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 40 Available funds
Kapitalandele 1) 122.474 Investments
Andre aktiver 2.114 Total other assets
Aktiver i alt 124.627 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 124.625 Members capital
Anden gæld 2 Other Liabilities
Passiver i alt 124.627 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,7% 122.474 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 0,3% 40 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 122.514 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 30.06.17 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 0 0 Members capital start period
Emissioner i perioden 121.942 3.698 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Periodens resultat 2.683 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 124.625 3.698 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.17 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 2.683 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 124.627 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 92.450 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 33.701 Net asset value per unit
Periodens afkast (%) 2,29 Return (%)
Sharpe Ratio NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0 Average cost (%)
ÅOP1 1,26 Calculated average cost (%)

Fordeling geografiskFordeling på sektorer Fordeling på egenkapitalstørrelser

Egenkapital mellem 
10-100 mia. DKK

42%

Egenkapital over
100 mia. DKK

32%

Egenkapital under
10 mia. DKK

26%
Forbrug
cyklisk
24%

Forbrug-stabile
20%

IT
16%

Sundhed
29%

Industri
6%

Tele 1%

Kontant
2%

Investerer i sunde 
virksomheder i de 

etablerede økonomier i 
verden

Holland
1%

UK
5%

Tyskland 4%

Schweiz
5%

Spanien 6%

USA
51%

Japan 6%

Hong Kong 1%
Sverige

2%
Finland 4%

Canada 7 %

Italien 6%

Irland 2%
Fast ejendom

2%

Nedenstående diagrammer viser fordelingen af  inve-
steringerne i Independent Global, som Independent 
Global Akk investere i jf. ledelsesberetningen.
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Independent Generations Akk leverede i 
1. halvår 2017 (17. februar – 30. juni) et 

resultat på 3,4% efter omkostninger, og af-
spejler som forventet udviklingen i master-
fonden Independent Generations 

Omkostningsprocenten beregnet af  den 
gennemsnitlige formueværdi udgør 0%. 

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  famlieværdier.

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  35 ak-
tier i sunde virksomheder, hvor langsigtede 
aktionærer påvirker værdiskabelse og ud-
vikling.

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

snitlig egenkapitalandel, og med en uforan-
dret høj forretning af  egenkapitalen efter 
skat. Den gennemsnitlige soliditet i porte-
føljens virksomheder er 51%, der forrentes 
med i gennemsnit 22% 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 2017 været 
negativ mest påvirket af  fald i USD.

Forventninger
Der er fortsat økonomisk pæn vækst i ver-
den drevet af  Kina, Indien og USA, hvor 
også Europa er i bedring, med øget vækst i 
Frankrig. Vi forventer fortsat, at virksom-
hederne i porteføljen vil vise fremgang i 
både omsætning og indtjening i 2017, un-
derbygget af  en global økonomisk frem-
gang der er på niveau eller lidt højere end 
sidste år. 

Ledelsens beretning for 
Independent Generations Akk

*Hvor der i beretningen nævnes ”porteføljen”, er det 
beskrivelse af  porteføljen i den underliggende fond 
Independent Generations.
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Fordeling på sektorer Fordeling geografisk Fordeling på egenkapitalstørrelser

Råvarer
2%

Kontant
2%

Industri 11%

Sundhed
16%

Finans
2%

Forbrug-
stabile
42%

Forbrug-
cyklisk
25%

Egenkapital over
100 mia. DKK

18%

Egenkapital mellem 
10 - 100 mia. DKK

36%

Egenkapital under
10 mia. DKK

46%

Investerer i virksomheder 
med fokus på langsigtede 

aktionærer - gerne familier 

Hong Kong 1%

Australien
4%

Mexico
5%

Schweiz 4%

USA 19%

Malaysia 5%

Frankrig
12%

Chile 
2%

Polen 5%

Japan 7%

Italien 9%

Finland 4%

Tyskland 
16%

Spanien 4%
Sverige 3%

Independent Generations Akk

Børsnoteret/Listed 17. februar 2017

Halvårsrapport/Part Yearly Report 17.02.2017 - 30.06.2017

Resultatopgørelse Profit and Loss Account
1.000 DKK 17.02.17

30.06.17
Renter og udbytter 3.138 Interest and Dividends
Kursgevinster og -tab -2.030 Capital gains and losses
Resultat før skat 1.108 Net profits for the period

Skat 0 Non refundable dividend tax

Halvårets nettoresultat 1.108 Net profits for the period

Balance 30.06.17 Balance sheet
Aktiver Assets
Likvide midler 1) 14 Available funds
Kapitalandele 1) 36.621 Investments
Andre aktiver 690 Total other assets
Aktiver i alt 37.325 Total assets

Passiver Liabilities
Medlemmernes formue 2) 37.322 Members capital
Anden gæld 3 Other Liabilities
Passiver i alt 37.325 Total liabilities

Note 1: Finansielle instrumenter 30.06.17 Financial instruments
Børsnoterede finansielle instrumenter 99,7% 36.621 Listed financial instruments
Øvrige finansielle instrumenter 0,3% 14 Other financial instruments
Finansielle instrumenter i alt 100,0% 36.635 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 30.06.17 cirk. andele Members net assets
Medlemmernes formue primo 0 0 Members capital start period
Emissioner i perioden 36.214 1.123 New issues in the period
Indløsninger i perioden 0 0 Redemptions in the period
Periodens resultat 1.108 Net result of  the period
Medlemmernes formue ultimo 37.322 1.123 Members capital end period

Hoved- og nøgletal 30.06.17 Key figures and ratios
Hovedtal
Halvårets nettoresultat (t.kr.) 1.108 Net profits of  the period
Medlemmernes formue inkl. udlodning (t.kr.) 37.323 Members capital
Cirkulerende andele (t.kr.) 28.075 Issued capital

Nøgletal
Indre værdi pr. andel (kr.) 33.234 Net asset value per unit
Periodens afkast (%) 3,40 Return (%)
Sharpe Ratio NA Sharpe Ratio
Omkostningsprocent1 0 Average cost (%)
ÅOP1 1,25 Calculated average cost (%)

Nedenstående diagrammer viser fordelingen af  investe-
ringerne i Independent Generations, som Independent 
Generations Akk investere i jf. ledelsesberetningen.


