
 

Fundamental Invest Juni 2021 
 
Fremgangen fortsætter! 
 
Juni måned afslutter 1. halvår med pænt afkast. 
 
Det danske aktiemarked er stadig præget af en positiv undertone med bredt funderede stigninger. 
 
Hos Fundamental Invest har flere af vore store positioner bidraget til et godt afkast i juni måned. 
 
Det er således Chemometec, ALK-Abello og NKT, der alle med kursrekorder stråler i juni, men også 
Genmab og B&O har artet sig pænt. 
 
På halvårets sidste dag kunne B&O meddele, at selskabet har lavet en 3-årig forlængelse af den 
lukrative licensaftale med H.P. og det understøtter vore positive forventninger til selskabet. 
 
På månedens sidste dag blev Same System, hvor Fundamental Invest er ankerinvestor, børsnoteret på 
First North, og vi har på ny haft en heldig hånd med en nynotering på First North. 
 
Endelig har vi solgt hele beholdningen i Orphazyme til over det dobbelte af kursen ved månedens start, 
og selskabet var i løbet af måneden udsat for den mest vanvittige spekulation, vi nogensinde har set i 
en dansk aktie. Selskabet er også noteret i USA, hvor den normale handelsvolumen har været 10-30.000 
aktier, men flere dage i juni passerede omsætningen i USA 150 mio. aktier med kursudsving mellem 5 
og 77 USD. Grotesk i betragtning af, at selskabet muligvis nærmest er værdiløst, efter at deres 
lægemiddelkandidat er blevet af afvist af FDA i nu 3 forskellige sygdomsindikationer! 
 
På minussiden trak RTX og Bavarian lidt ned, og vi må sige, at den danske regering tester Bavarian-
aktionærernes tålmodighed, idet regeringen stadig ikke har givet den finansielle støtte, der er stillet i 
udsigt. Til gengæld bruges stadig 2 mia. månedligt på test og endnu et af regeringens vaccinekøb har 
været en fiasko, idet de 9,1 mio. doser Mette F. har bestilt af CureVac-vaccinen er ubrugelige og 
dermed bringer antallet af fejlindkøbte vacciner op på 22 mio. doser. 
 
De største positioner ultimo juni i Fundamental Invest er i nævnte rækkefølge: 
Bavarian Nordic, NKT, B&O, RTX og Zealand Pharma 
. 
Afkastet i juni endte på 2,6% og bringer afkastet år til dato op på 14,9%. 
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Fundamental Invest´s to afdelinger er børsnoterede og kan handles gennem alle landets 
pengeinstitutter.  
 
Afdeling StockPick, fondskode DK0016272602 (udbyttebetalende) 
Afdeling StockPick II, fondskode DK0060521854 (akkumulerende) 
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