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Endnu en god måned 

Også april kan vi se tilbage på med tilfredshed. 

Som vi nævnte i sidste måneds update har Fundamental Invest været ankerinvestor i både Hydract og 
Impero, som begge blev børsnoteret på First North i april. 

Det er gået rigtig godt og begge selskaber er steget over 100% siden noteringen. Hydract har udviklet 
produkter, som har global interesse og vi er sikre på at Impero bliver et af de First North selskaber, som 
minimum kommer til at levere på de lagte budgetter. 

Begge selskaber har været medvirkende til en god performance i april, hvor der er yderligere positive 
bidrag fra B&O, DSV, ALK og Chemometec. 

Bavarian Nordic ligger uforandret fra ultimo marts, men det vil ikke undre os, hvis det bliver maj måneds 
højdespringer. Yderligere gode data fra deres Adaptvac-vaccine, sammenholdt med, at en aftale med den 
danske regering om funding af COVID-19 vaccinen formodentlig er meget tæt på, vil kunne sætte et positivt 
aftryk på kursen. 

På minussiden har vi i april NKT, på trods af at selskabet har modtaget en pæn ordre samt Expres2ion 
Biotech, der har måtte aflevere lidt af de seneste måneders store fremgang, men Expres2ion vil ligesom 
Bavarian Nordic få et boost, hvis Adaptvac-vaccinen opnår funding. 

RTX har afleveret deres halvårsregnskab, der som ventet var præget af mange ordreudskydelser pga. 
COVID-19, men ledelsen er fortrøstningsfuld, og vi har set pæn købsinteresse fra institutionelle investorer 
efter regnskabet. 

Vi deltager ikke i nogle af de nyemissioner, der bliver noteret på First North i maj måned, da vi er meget 
selektive mht. disse, men vi vurderer dem alle omhyggeligt. 

De største positioner i Investeringsforeningen er ultimo april i nævnte rækkefølge: Bavarian Nordic, NKT, 
B&O, RTX og Zealand Pharma. 

Efter et afkast i april på 3,7%, lyder afkastet år til dato på 11,4%. 

De seneste 10 år lyder det gennemsnitlige årlige afkast i Fundamental Invest på 19,6%, hvilke placerer os på 
en 1. plads i Morningstars univers over fonde, der investerer i danske aktier. Det er vi naturligvis stolte 
over. Ser vi på alle fonde i Morningstars globale univers, så kvalificerer det flotte 10-årige afkast til en 
placering i Top 50 blandt de mere end 21.000 fonde. 
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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) 


