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ALMINDELIG FORRETNINGSBETINGELSER OG ORDREUDFØRELSESPOLITIK 

2. april 2018 

 
 
 

1 De almindelige forretningsbetingelser og or-
dreudførelsespolitik gælder for ethvert mel-
lemværende mellem Tidemann Independent 
A/S og kunder, medmindre andet fremgår af 
særskilt aftale. 

 
2 Ved etablering af kundeforhold skal Tidemann 

Independent A/S have oplyst kundens 
navn/(selskabsnavn), adresse, CPR-nr./(CVR-
nr. og LEI kode). Privatkunder skal fremvise 
billedlegitimation med fortrykt CPR-nr. Selska-
ber skal fremvise udskrift fra Erhvervsstyrelsen 
hvoraf fremgår gældende tegningsregler mv. 
Der indhentes samtidig samtykke fra kunden til 
nærværende politik. 

 
a. Det er frivilligt om kunden vil give ønskede 

oplysninger. Hvis kunden ikke ønsker at give 
oplysninger kan det medføre, at der ikke kan 
gives rådgivning eller andre ydelser. 

b. Der indsamles nødvendige almindelige per-
sonoplysninger om kunden, for at yde rele-
vant og individuel rådgivning. Der indsamles 
ikke følsomme oplysninger efter Persondata-
forordningen. 

c. Oplysninger videregives ikke, med undtagel-
se af oplysninger der videregives i forbindel-
se med gennemførelse af handel med værdi-
papirer for kunden. 

d. Ved henvendelse kan kunden få oplyst hvilke 
oplysninger Tiedemann Independent har om 
kunden. 

 
3 Medarbejdere hos Tiedemann Independent har 

tavshedspligt om kundens forhold og må ikke 
videregive oplysninger, som de under udførsel 
af deres hverv har fået kendskab til. Reglerne 
for tavshedspligt følger Lov om Finansiel Virk-
somhed. 

4 Kommunikation mellem kunden og Tiedemann 
Independent foregår på elektroniske medier og 
papir. Den enkelte aftale kan indeholde præci-
sering af kommunikationsform. 
 

5 Kundeoplysninger og persondata bruges ude-
lukkende internt hos Tiedemann Independent 
A/S. Stort set alle oplysninger betragtes i lo-
vens forstand som værende fortrolige. Det er 
kun få bestemte oplysninger som for eksempel 
religiøse, etniske eller eksempelvis politiske 
oplysninger, der er følsomme. Tiedemann In-
dependent registrerer ikke følsomme person-
oplysninger, og betragter de oplysninger der 
afgives som værende fortrolige. 
 
Det er kun medarbejdere hos Tiedemann Inde-
pendent A/S, der skal bruge oplysningerne i 
forbindelse med deres arbejder, der har ad-
gang til dem. Oplysninger videregives eller vi-
deresælges ikke til andre.  
 
Tiedemann Independent A/S har en sikker-
hedspolitik samt retningslinier om persondata, 
og har truffet tekniske foranstaltninger, som 
beskytter persondata mod uautoriseret ad-
gang, ændring, brug eller sletning. Der videre-
gives ikke persondata til staten eller offentlige 
institutioner, medmindre dette er et lovkrav.  
 
Du kan henvende dig til Tiedemann Indepen-
dent A/S og få oplyst, hvilke personlige oplys-
ninger vi har i forhold til dig. 

 
6 Opsigelse af kundeforhold fra Tiedemann Inde-

pendent og kundens side sker i overensstem-
melse med aftalte betingelser i den enkelte af-
tale. Enhver opsigelse fra Tiedemann Indepen-
dent skal ske skriftligt. Ved misligholdelse kan 
aftale bringes til ophør uden varsel. 
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7 Tiedemann Independent er ikke ansvarlig for 

tab som skyldes: 
 

a. Nedbrud i IT systemer eller beskadigelser af 
data i disse systemer. Uanset om fejlen sker 
hos eksterne leverandører eller hos Tiede-
mann Independent. 

b. Svigt i data- og telekommunikation (herun-
der computervirus eller hacking) 

c. Lovindgreb, force majeure (krig, naturkata-
strofer, hærværk mv.) 

d. Andre omstændigheder uden for Tiedemann 
Independents kontrol. 
 

8 Ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Tiedemann In-
dependent burde have forudset forhold, som er 
årsag til tabet eller lovgivning under alle om-
stændigheder gør Tiedemann Independent an-
svarlig. 

 
9 Tiedemann Independent fører stikprøvevis kon-

trol af, om ordre er udført i overensstemmelse 
med selskabets ordreudførelsespolitik.  Endvi-
dere, gennemgår selskabet løbende og mindst 
en gang årligt sine forretningsgange, systemer 
og udførelsespolitik, så de efterlever bekendt-
gørelsens bestemmelser (nr. 917 om værdipa-
pirhandleres udførelse af ordre).  

 
Kunder der er indgået aftaler med, orienteres 
om ændringer i udførelsespolitikken. 
 

10 Tiedemann Independent A/S (FT-reg. Nr. 
17.114) er under tilsyn af Finanstilsynet, År-
husgade 110, 2100 København Ø – 
www.ftnet.dk 
 

11 Tiedemann Independent er omfattet af Garan-
tiformuen. 

 
 
 

 
 
 
ORDREUDFØRELSESPOLITIK 

1 Når Tiedemann Independent udfører en ordre 
på vegne af en kunde sker det i overensstem-
melse med gældende ordreudførelsespolitik. 
Instrumenter som er omfattet af ordrepolitik-
ken er aktier, obligationer og UCITS (Simple 
instrumenter). Politikken gælder ikke kunder, 
der er kategoriseret som ”godkendt modpart”. 
 

2 Tiedemann Independent er ikke konto- eller 
depotførende, hvorfor der skal etableres en af-
viklingsaftale med kundens pengeinstitut. Af-
viklingsaftalen indeholder en fuldmagt som gi-
ver Tiedemann Independent mulighed for at 
afvikle værdipapirtransaktioner for kunden di-
rekte på dennes konto og depot. 
 
DISKRETIONÆR PORTEFØLJEFOR-
VALTNING 

3 Når Tiedemann Independent leverer diskretio-
nær porteføljeforvaltning, og samtidigt udfører 
modtagne ordrer eller tager beslutning om at 
handle, vil det ske i overensstemmelse med 
denne politik. 
 

 
 

BEST EXECUTION 

4 Ved udførsel af ordre vil Tiedemann Indepen-
dent søge det bedst mulige resultat ud fra 
hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gen-
nemførelses- og afregningssandsynlighed, om-
fang, art og andre forhold der er relevante for 
udførelsen af ordren (best execution). Best ex-
ecution er ikke nødvendigvis ensbetydende 
med bedste pris og kan være en pris, der in-
kluderer handelsomkostninger, men et udtryk 
for det bedst mulige resultat af ordren ud fra 
de nævnte faktorer. 
 

5 Hvis der foreligger en specifik instruks fra kun-
den, vil disse instruktioner gå forud for prin-
cippet om best execution.  
 

6 Instruks fra kunden som indskrænker mulighe-
den for, at Tiedemann Independent kan vælge 
handelssted, tid og pris, kan forhindre Tiede-
mann Independent, helt eller delvist, i at udfø-
re ordren efter denne politik. 



 
 
 

 
Tiedemann Independent 

Tiedemann Independent A/S ● Vimmelskaftet 48 ● 1161 København K ● Tlf. 33156015 ● kontakt@tiedem.dk ● CVR-nr. 13004102 

 
Side 3 af 3 

 

VURDERINGSGRUNDLAG 

7 I vurderingen af hvordan en ordre skal gen-
nemføres for at opnå best execution indgår 
ovennævnte faktorer som pris, omkostninger 
mv. Faktorerne vægtes forskelligt afhængigt 
af, om der er tale om detailkunde eller profes-
sionel kunde, ordrens størrelse og karakteristi-
ka ved de værdipapirer, som indgår i ordren 
samt handelssted. 

HANDELSSTEDER 
8 Ved gennemførsel af ordre benytter Tiedemann 

Independent primært kundens egen bank, men 
kan også benytte andre handelssteder, som 
selskabet har indgået aftale med eller har til-
gang til. Ordre udføres altid direkte eller indi-
rekte på et reguleret marked. 
 

9 Handelssteder vælges ud fra samlede vilkår og 
ikke kun efter pris, men også efter hvilke in-
formationer handelsstedet har tilgængelig.  

UDFØRELSE AF ORDRE 

10 Udførelse af ordre sker primært gennem kundens 
egen depotbankforbindelse og til de priser kun-
den har aftalt med sin bank, og kan foretages via 
tredje part, som er en forretningsforbindelse, 
som Tiedemann Independent har indgået aftale 
med.  
 

11 Fordeling til kunderne af ordre, der er gennem-
ført samlet, sker så vidt muligt på handelsda-
gen til den beregnede gennemsnitspris. Kan 
samlede ordrer kun gennemføres delvist, for-
deles den gennemførte del forholdsmæssigt 
blandt de deltagende ordregivere i henhold til 
ordrernes størrelse og betingelser. Tiedemann 
Independent deltager kun selv i tildelingen, 
hvis alle deltagene kunders ordrer opfyldes 
fuldt ud. 

 
Tiedemann Independents væsentligste handels-
steder pr. 1. april 2018:  
Danske Bank 
Mizuho Financial Group 
Jyske Bank 
Spar Nord Bank 
Credit Suisse 
Erste Bank 
 
Der kan anvendes andre handelssteder, hvis det-
te er nødvendigt for at udføre en kundeordre.  
 

21 Samarbejde med finansielle virksomheder 
Independent Invest 
Independent Invest II 
World Wide Invest 
 
Igennem samarbejde med andre finansielle 
virksomheder, modtager Tiedemann Indepen-
dent provision eller andre ydelser. Ingen med-
arbejder i Tiedemann Independent modtager 
provision eller bonus fra vores samarbejds-
partnere. 
 
Almindelige forretningsbetingelser og ordreud-
førelsespolitik er gældende fra april 2018. 
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