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Ekstra-mail - Dårligt nyt fra Bavarian Nordic  

 
Bavarian Nordic udsendte efter børsens lukketid den 14. september en kedelig nyhed.  

”Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag, at den uafhængige dataovervågningskomité (Data Monitoring 

Commitee), efter en planlagt interimanalyse, anbefaler at en fortsættelse af PROSPECT - fase 3 forsøget med 

PROSTVAC® i patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft er formålsløs.” 

Børsmeddelelsen indeholder imidlertid en joker: 

”Vi er meget skuffede på patienternes vegne over, at forsøget med PROSTVAC som monoterapi ikke var succesfuldt," 

udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. Om end dette bestemt ikke var det udfald, vi havde 

ønsket, har vi fortsat troen på at kombinationsbehandlinger, også med immunterapier, kan være med til at skabe 

bedre kræftbehandlinger i fremtiden". Understregningerne er mine. Læs mere her http://www.bavarian-

nordic.com/investor.aspx 

PROSTVAC skal således ikke helt afskrives. Desuden har Bavarian Nordic en forholdsvis bred pipeline: 

http://www.bavarian-nordic.com/pipeline/pipeline.aspx. Bavarian Nordic er meget andet end PROSTVAC.  

Bavarian Nordic blev sat på OBS-listen den 6. juni 2016 til kurs 242. Bavarian Nordic blev lagt i porteføljen den 31. 

december 2016 til kurs 249. Aktien lukkede den 14. september i kurs 443,5 og var således steget 78 procent siden 

købet.  

Det er svært at sige hvor markedet sender aktien hen i dag. Jeg vurderer at den falder tungt, men at man trods alt er 

bedre tjent med at afvente situationen frem for at sælge i panik. Man skal aldrig gå i panik over aktiekurser. Aktien 

udgjorde den 14. september ca. 5,7 procent af porteføljens vægt. Aktien kan i løbet af dagen dratte 50 procent, men 

lukker nok nede med omkring 20-30 procent. Et fald på 30 procent vil trække porteføljens værdi ned med ca. 2,7 

procent. Et sådant fald vil alt andet lige sende årets afkast ned på ’kun’ 24 procent.  

 

Aktien beholdes i porteføljen. Jeg beholder mine egne Bavarian Nordic-aktier. Du får en e-mail såfremt jeg ændrer 

holdning til og/eller handler i Bavarian Nordic. 

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 

(*). 


