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Analyse og data pr. 24. juni 2016 

Ekstra-mail - Brexit og Exiqon?  

 
Brexit har ført til en del nervøsitet - er enden nær? 

De fleste af aktierne i porteføljen faldt med det samme da børsen åbnede kl. 9.00. Men nu her kl 14.22 er det meste 

hentet ind igen. I sandhed en hysterisk dag. Men min hånd er stabil som en kirurgs hånd. 

Mange banker og investeringsrådgivere prøver at forudsige, hvad der kommer til at ske. Historisk set har det dog 

været en næsten umulig mission. Jeg vil vove den påstand, at ingen med anvendelig sikkerhed kan fortælle om man 

skal købe eller sælge dette eller hint i orkanens øje.  

Dansk Finansservice spekulerer ikke i effekterne af Brexit. Jeg fokuserer ikke kortsigtede afkast. Derfor forventer jeg 

hverken at købe eller sælger aktier i dag og de kommende dage. Du får automatisk besked om eventuelle handler i 

modelporteføljen. Der er dog i skrivende stund ikke planlagt handler. 

Min investeringsstrategi er ikke ufejlbarlig. Jeg forventer derfor, at jeg som hidtil og igennem rigtig mange år kan 

fortsætte med at foretage flere gode investeringsbeslutninger end dårlige.  

Enden er ikke nær. Også i morgen skal folk bruge insulin, medicin, byggematerialer mv. 

Exiqon. Den 6. juni skrev jeg ”Det giver derfor nu slet ikke mening for andre selskaber at byde på Exiqon. Derfor er 

hverken et konkurrerende bud eller højre bud fra Qiagen sandsynligt. Læs mere om forløbet af tilbuddet her: 

www.exiqon.com/investor/ . I dag, efter udsendelsen af denne mail, sælger jeg alle mine og SmallMidCap-porteføljens 

Exiqon-aktier i markedet”. 

I dag den 24. juni kan det konstateres, at Qiagen har over 90 procent af aktiekapitalen i Exiqon, hvorfor en helt 

udramatisk afnotering bliver sat i gang. Har man takket ja til tilbuddet får man ifølge Qiagen afregnet sine Exiqon-

aktier sidst i juni. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, hører jeg gerne fra dig. 

Med venlig hilsen 

 

Jesper 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Denne mail, nyhedsbreve og al information fra Dansk Finansservice og på www.danskfinansservice.dk 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 fordelagtigt at udføre i 

alle skattemiljøer og for alle personer på det givne tidspunkt. Derfor kan der forekomme situationer, hvor Dansk 

Finansservice eller Jesper Lund i egne porteføljer ikke følger alle købs- og salgsanbefalinger i modelporteføljerne, 

Signallisten, nyhedsbrevene eller på www.danskfinansservice.dk. Dansk Finansservice påtager sig intet ansvar for 

handlinger foretaget udelukkende ud fra de, af os, af enhver art, givne oplysninger. På analysetidspunktet ejer Dansk 

Finansservice og Jesper Lund aktier i flere af selskaberne i modelporteføljerne. Se porteføljeoversigterne i 

nyhedsbrevene, hvor vores ejerskab er indikeret med en stjerne (*). 


