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Ekstra-mail: Veloxis Pharmaceuticals sælges 
 

 

Fakta 

Den 31. oktober 2018 blev Veloxis Pharmaceuticals (Veloxis) sat på OBS-listen ved kurs 1,38 kr.  

Den 12. december 2019 fremsatte Asahi Kasei Pharma Denmark A/S ("Tilbudsgiver") tilbud på Veloxis. Tilbuddet lød 

på 6,00 kr. pr. aktie. Afkast til dig, hvis du gik ind: 335 procent (dvs. 4,35 x op). 

Tilbudsgiverens offentlige tilbud på alle aktier og warrants i Veloxis beskrevet i tilbudsdokumentet af 12. december 

2019 med evt. tilhørende tillæg, der er gjort tilgængeligt på http://ir.veloxis.com/. 

Den 15. januar 2020 blev det offentliggjort, at Tilbudsgiver har opnået kontrol med over 90 procent af aktiekapitalen i 

Veloxis. Tilbudsgiver kan derfor tvangsindløse de resterende aktionærers aktier til kurs 6,00. Alle kan til enhver tid blot 

sælge Veloxis i markedet. Kursen vil formentlig ligge på 5,97-6,00.  

 

 

Hvis du vil acceptere tilbuddet 

Da læs nærmere her: http://ir.veloxis.com/voluntary-public-offer. 

 

 

Min beslutning 

Idet jeg vurderer, at det ikke er sandsynligt, at man får tilbudt mere end 6,00 kr. pr. aktie, ser jeg ingen grund til at 

beholde Veloxis-aktier. Derfor har jeg solgt mine aktier i markedet til kurs 5,97. Jeg er i ikke interesseret i at vente på 

indløsningen for at få 0,03 kr. mere pr. aktie. Jeg kan nemt få et bedre afkast ved straks at investere provenuet i et 

andet selskab. Jeg har valgt at investere i Deutsche Bank (DBK). Købet af DBK (kurs EUR 7,682) er et privat valg og har 

intet med Dansk Finansservice Danske Aktier at gøre. Mit bet på DBK bærer præg af ’Contrarian Investment Strategy’. 

Jeg køber DBK fordi jeg ikke tror den kan falde meget dybere (måske kun 30 procent) og fordi upside bør være en 

faktor 300-400 procent på under fem år. Forholdet mellem downside og upside er meget gunstigt. DBK går ikke ned.  

 

Konklusion 
Veloxis er slettet fra OBS-listen. Jeg har ikke besluttet om et andet selskab skal ’erstatte’ Veloxis på OBS-listen.  

 

Disclaimer 

Denne mail er ikke en opfordring til at handle aktier noget som helst selskab. 

 

 


