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Fin måned for Fundamental Invest 

Marts blev en rigtig god måned for Fundamental Invest. 

13 af vores positioner steg 10% eller mere, og de største bidragsydere var Bavarian Nordic, NKT og 

Expres2ion Biotech. 

NKT, som besynderligt nok faldt i februar, kom stærkt igen med en stigning på 15%, og selskabet 

står rigtig godt positioneret til at nyde godt af de enorme investeringer i grøn omstilling, som de 

næste mange år vil blive præget af. 

Endnu større fremgang var der for Bavarian Nordic og Expres2ion Biotech, efter at en statslig 

finansiering af Bavarians COVID-19 vaccine er kommet meget tættere på. Enhedslisten indkaldte 

Folketinget til en hasteforespørgsel, og der var bred enighed om at bakke op om at støtte vaccinen 

fra Bavarian Nordic, hvilket ugen efter blev vedtaget med stort flertal. 

Nu mangler kun en endelig aftale om finansiering, men selvfølgelig afhænger en succes af, at der 

fortsat kommer gode data. Fra Fundamental har vi selv foretaget et meget stort lobbyarbejde og 

er meget tilfredse med, at der endelig er kommet fokus på vaccinen fra Adaptvac/Bavarian Nordic. 

Udover de tre nævnte har vi ligeledes haft glæde af kursstigninger i Vestas og DSV i marts måned. 

På minussiden så vi i marts måned Orphazyme, som kom med skuffende data, samt B&O, som vi 

dog tror rebounder op mod regnskabet d. 8. april. 

De største positioner i investeringsforeningen er ultimo marts i nævnte rækkefølge: NKT, Bavarian 

Nordic, B&O, RTX og Zealand Pharma. Alle de nævnte udgør hver især over 6% af den samlede 

beholdning. 

Efter et afkast i marts på 7,7%, lyder afkastet år til dato på 7,4%. 

Som tidligere nævnt har vi brugt en del ressourcer på at vurdere de selskaber, som er på vej til at 

blive børsnoteret på First North og har i den forbindelse valgt at investere i såvel Hydract som 

Impero, som bliver børsnoteret hhv. den 21. og 22. april i år. 
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Fundamental Invests to afdelinger er børsnoterede og kan handles gennem alle landets 

pengeinstitutter. 

Afdeling StockPick, fondskode DK0016272602 (udbyttebetalende) 

Afdeling StockPick II, fondskode DK0060521854 (akkumulerende) 


