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Bavarian Nordics aktiekurs eksploderer 

 

Sælger vi ud? Nej. Foreløbig tager vi den med ro og forventer yderligere kursstigninger 

Ansvarsfraskrivelse: 

Denne mail og al information fra Dansk Finansservice kan ikke og skal ikke stå alene i forbindelse med en eventuel 

investering i værdipapirer. Alle oplysninger fra os er tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller 

unøjagtigheder. Alle data stammer fra kilder, som vi finder troværdige. Oplysningerne er kun til orientering og er ikke 

et tilbud om en investeringsmulighed. Materialet kan indeholde fremadrettede udsagn om investering og andre 

udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger. 

Undersøg altid de skattemæssige konsekvenser af at handle med værdipapirer. Nogle gange vil et aktiesalg eller -køb, 

der er foreslået af min analyse ikke være fordelagtige at udføre i alle skattemiljøer og for alle personer på det givne 

tidspunkt. Dansk Finansservice påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget på baggrund af de af os af enhver art 

givne oplysninger.  

 
Kære modtagere af nyhedsbrevet fra Dansk Finansservice 

 

Bavarian Nordics aktiekurs eksploderer! 

 

I LargeCap-porteføljen er der investeret i Bavarian Nordic.  

Ca. 20 procent af den investerede kapital ligger således i Bavarian. 

Dette er ifølge vores investeringspolitik ikke for meget. Læs mere her: 

http://www.danskfinansservice.dk/portefoeljesammensaetning.htm. Investeringspolitikken er med til at sikre, at man 

ikke står af en succes for tidligt. Omvendt sikrer den imod overmod. 

Sælger vi ud? Nej. Foreløbig tager vi den med ro og forventer yderligere kursstigninger. 

Aktien kan teste kurs 300 og evt. 400. Hvis aktien når op på en porteføljevægt på over 30 procent, vil der dog blive 

reduceret, så andelen når ned på 15-20 procent. 

Dansk Finansservice ejer aktier i Bavarian Nordic og sælger ikke ud, ’bare’ fordi aktien er steget. 

Og vi sælger heller ikke ud, hvis aktien kommer over en vægt på 30 procent af LargeCap-porteføljen (da aktien ikke 

vejer så tungt i vores virkelige portefølje). 

Med venlig hilsen 
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