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Analytikerne har meget stor tiltro til Bang & Olufsens 
nye salgsstrategi, hvor det nye er salg gennem ikke–
B&O-butikker indenfor koncernens særlige kompeten-
ceområde, nemlig lyd. Også en ændret prisstrategi for 
TV med langt lavere priser skal stå sin prøve de kom-
mende måneder. 
 Analytikerne har – ligesom AktieUgebrevet – stor 
tiltro til koncernchef Tue Mantonis nye strategi, der 
breder distributionsplatformen markant ud til andre 
forhandlerkæder, og hvor B&O-brandet indenfor især 
lyd skal sælges op mod andre produkter, eksempelvis 
ipad, hvilket med den rigtige platform og markedsfø-
ring kan give et enormt boost i salget. 
 Analytikernes optimisme afspejles direkte i de lø-
bende justeringer af overskudsestimaterne for 2012, 
der er sket de seneste måneder. Ifølge data fra analy-
sefirmaet Factset har analytikerne i gennemsnit de se-
neste tre måneder opjusteret overskudsforventningen 
til 2012 med hele 8,9 %. Opjusteringerne synes at ske 
over en bred kam, og alene over de seneste fire uger 
er opjusteringen på 3,4 %.
 I slutningen af april efter regnskabet for 3. kvartal 
skrev vi, at ”koncernchef Tue Mantoni holdt en fremra-
gende investorpræsentation, hvor han forklarer præcist 
og fyldestgørende, hvorfor ledelsen fastholder årsfor-
ventningen. Det betyder, at selskabet skal komme ud 
af 4. kvartal 21 % bedre end samme kvartal sidste år.”

For det første oplyser ledelsen, at der er lanceret flere 
nye produkter i slutningen af februar, som først får fuld 
effekt i regnskabsårets 4. kvartal. 
 For det andet blev det oplyst, at B&O har indgået 
aftaler med 100 ikke-B&O forretninger i Europa (ud over 
Apple forretninger i USA) om salg af de nye produkter 
under B&O Play-brandet, som de vil levere i 4. kvartal. 
 For det tredje lanceres 2. maj et nyt B&O Play TV i 
32 og 40 tommer i et ungt design, der adskiller sig fra 
det traditionelle B&O design, og som vil lægge sig i en 
lavere konkurrencedygtig prisklasse. Ledelsen forven-
ter desuden, at fodbold-EM som sædvanlig i sig selv 
vil booste salget af TV. 
 For det fjerde oplyser ledelsen, at 3. kvartal skuffede 
på grund af forsinkede produktlanceringer.
 Vi fornemmer, at ledelsen vil levere på toplinjen 
svarende til den forventede omsætning på tre mia. kr. 
Men vi ser risiko for en lille nedjustering af forventnin-
gen på 100 mio. kr. i før-skat overskud - på grund af 
lavere marginaler, dels på grund af ændret produkt-
mix af lydanlæg indenfor automotive, dels på grund 
af lavere marginaler indenfor B&O Play-konceptet. 
 Samlet set vurderer vi, at B&O-aktien er en meget 
spændende langsigtet investering, som på den korte 
bane kan rammes af lavere privatforbrug. Årsregn-
skabsmeddelelsen offentliggøres den 15. august.

Morten W. Langer
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Potentialet for TopoTargets kræftmiddel reduceret
TopoTarget fremlagde fredag morgen skuffende resul-
tater fra et vigtigt kræftstudie, som fik aktiekursen til 
at styrtdykke med 60 % i løbet af dagen. På kort sigt 
er risikoen for yderligere kursfald stor, da selskabets 
likvide beholdning nærmer sig et kritisk lavt niveau. 

Børskurs på analysetidspunktet: 1,46
AktieUgebrevets fair value (3-6 mdr): 1,11

TopoTarget har netop præsenteret kliniske fase II re-
sultater for det såkaldte CUP-studie for kræftmidlet 
Belinostat, som testedes i kombination med kemote-
rapi i solide tumorer af ukendt oprindelse. Forsøgets 
primære objektiv var at påvise minimum 60 % for-
længelse af perioden uden sygdomsprogression for 
Belinostat i kombination med kemoterapi (BelCaP) 
holdt op imod kemoterapi alene (CaP). 
 Resultaterne viste dog kun en forbedring på ube-
tydelige 2 %, via en median på 5,4 måneder for Bel-
CaP vs. 5,3 måneder for CaP. Der observeredes dog 
en signifikant højere responsrate for BelCaP på 43 % 
mod 22 % i CaP (p-værdi = 0,0252). TopoTarget vil i 
lyset af de skuffende resultater, nu overveje den vi-
dere udvikling af Belinostat i solide tumorer, og man 
vil desuden forsøge at skabe yderligere klarhed over 
resultaterne i dette studie, som viste visse modstri-
dende og overraskende resultater. 
 Eksempelvis er det et paradoks, at den højere re-
sponsrate set med BelCap-armen ikke udmøntede sig 
i længere tid uden sygdomsprogression i forhold til 
Cap-armen. Herudover var der en tendens til at over-
levelsesfordelen for BelCap patienterne blev større 
over tid, og eksempelvis var ca. 35 % i live i BelCap-
armen efter 18 måneder mod ca. 21 % i Cap-armen. 
 Dette indikerer for os at se, at der muligvis kan 
findes en undergruppe af patienter - ved eksempel-
vis at se på specifikke biomarkører - der responderer 
bedre på Belinostat, således at man kan foretage et 
nyt fase II studie udelukkende med disse patienter. 
 Under alle omstændigheder er dette dog en læn-
gerevarende proces, og spørgsmålet er om man 

kan forsvare det økonomiske rationale heri. En mar-
kedslancering af Belinostat i solide kræftformer er nu 
som minimum rykket til 2018-2019, og risikoen for at 
det aldrig lykkes at få stoffet på markedet er steget 
drastisk. TopoTarget har fortsat et mindste fase I/II 
studie med 35 patienter i lungekræft kørende, men 
da studiet ikke har en kontrolarm, er det begrænset, 
hvor meget værdi, der ligger i dette studie. 

Høj risiko frem mod fase III PTCL data
Den største kurstrigger for TopoTarget og værdiska-
ber i Belinostat-programmet ligger nu i den relativt 
sjældne lymfekræftform PTCL, hvor TopoTargets sam-
arbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals, ventes 
at præsentere fase III resultater inden nytår. Rekrut-
teringen af de 129 patienter blev afsluttet tilbage i 
september 2011, og forsøgets primære objektiv er en 
overordnet responsrate på minimum 20 %. 
 Vi vurderer, at der er en rimelig sandsynlighed for 
at TopoTarget vil opnå en responsrate på den rigtige 
side af 20 %, da fase II data viste en responsrate på 
ca. 32 %. Vi har været positivt overraskede over den 
hurtige patientrekruttering efter at Spectrum blev 
tilknyttet som partner, og vi har derfor valgt at frem-
rykke den potentielle markedslancering af Belinostat 
i PTCL til 2014 mod tidligere 2015. Vi vurderer endvi-
dere, at der er 50 % sandsynlighed for godkendelse 
af Belinostat i PTCL-godkendelse, hvilket også er en 
forhøjelse i forhold til vores tidligere vurdering.
 Ved udgangen af maj fremlagde TopoTarget et 
regnskab, der viste et underskud før skat på knap 19 
mio. kr. I 1. kvartal brændte TopoTarget 25 mio. kr. og 
den likvide beholdning udgjorde således 89 mio. kr. 
ved indgangen til 2. kvartal, modsvarende 0,67 kr. pr. 
aktie. For hele 2012 forventer selskabet et underskud 
før skat på 75-95 mio. kr., hvilket vil efterlade Topo-
Target med en likvid beholdning på blot ca. 25 mio. 
kr. ultimo året. 
 På 3-6 måneders sigt er risikoen i TopoTarget-
aktien derfor høj, og vi sænker vores kursmål til 1,11 
kr. pr. aktie. Vi fastholder en Neutral vurdering af sel-
skabet, da vi som sagt ser en rimelig mulighed for 
positive PTCL data, som potentielt kan sende aktien 
op i kurs ca. 2,5-3,0 kr. Fejler PTCL studiet derimod 
vil det fjerne ca. 0,7 kr. fra vores værdiansættelse og 
resultere i et kursmål på ca. 0,4 kr. pr. aktie. 

Peter Aabo, NordicBioInvestor.com

FAKTABOKS (1. kvartal)
(mio. kr) 2012 2011 +/- (%)
Omsætning 1,2 31,2 -96,0
R&D udgifter 12,6 15,5 -18,5 
Resultat f/skat -18,8 -3,8 -394,8

DANSKE AKTIER - ugENS AKTIE
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Kortsigtet stigning for bankaktierne?
Her præsenterer vi hver uge kommentarer til alle C20-
aktierne. Kommentarerne er primært baseret på tek-
nisk analyse, og formålet med denne gennemgang 
er at give læserne et overblik over den aktuelle status 
hos de vigtige C20-aktier.
 For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom 
på, at disse to sider indeholder aktuelle kommentarer 
med en tidshorisont på 1-3 måneder og ikke dybde-
gående selskabsanalyser.  Alle kurser er korrigeret for 
udbyttebetalinger.
 Købs- og salgsanbefalingerne på de enkelte aktier 
må kun betragtes som vejledende, og handel i akti-
erne sker naturligvis på eget ansvar.

A. P. Møller - Mærsk A - Sælg
Aktuel kurs: 36.500,00
A. P. Møller - Mærsk A følger stort set selskabets B-
aktie, og giver derfor ikke anledning til en selvstæn-
dig analyse.

A. P. Møller - Mærsk B - Sælg
Aktuel kurs: 38.440,00
APM svinger omkring 37.700 og giver ikke anledning 
til yderligere kommentarer i denne uge.

Carlsberg B - Sælg
Aktuel kurs: 461,20
Carlsberg stiger langsomt, og nu testes 50 dages gli-
dende gennemsnit i 459,6. Indtil videre er det dog ikke 
tilstrækkeligt til at ændre vores anbefaling.

Chr. Hansen - Sælg
Aktuel kurs: 150,70
Chr. Hansen styrtdykker, og det sker højst sandsynligt 
på gevinsttagning efter aktiens lange og flotte stig-
ning. Læs mere herom på side 11.

Coloplast - Hold
Aktuel kurs: 1.054,00
Coloplast ligger i toppen af intervallet 1.000-1.050, 
som der stadig arbejdes for at bryde ud af. Afvent 
en markant stigning forbi 1.050 før et køb overvejes.

Danske Bank - Sælg
Aktuel kurs: 81,40
Danske Bank har fundet støtte ved 78, og stigningen 

herfra op mod 50 dages glidende gennemsnit i 84,7 
er naturligvis positivt. Når vi alligevel ikke ændrer på 
sælg-anbefalingen endnu er det fordi vi først vil se om 
markedets holdning til Danske Bank har ændret sig, 
når den indledende begejstring over EU-topmødets 
beslutninger er drevet over.

DSV - Sælg
Aktuel kurs: 116,10
DSV ser ud til at etablere en bund ved 110, og det kan 
være optakten til et angreb på 50 dages glidende gen-
nemsnit i 118,9. Afvent en stigning forbi den grænse 
før et køb overvejes.

FLSmidth & Co - Sælg
Aktuel kurs: 320,00
FLSmidth fandt støtte ved 295 og faldende kursbunde 
samtidig med stigende kursbunde i RSI14-grafen (en 
”bullish divergence”) lægger op til en stigning herfra. 
Den forsigtige investor afventer dog en stigning forbi 
50 dages glidende gennemsnit i 338,7 for første gang 
siden den 16. marts, før han tør tro på et holdbart 
skifte i markedets holdning til FLSmidth.

GN Store Nord - Hold
Aktuel kurs: 70,85
GN Store Nord faldt kraftigt tilbage fra den seneste 
stigning, og flere finanshuse begynder nu at anbe-
fale gevinsttagning. Omsætningen under kursfaldet 
var da også den næsthøjeste i fire måneder, så ved et 
fald under 50 dages glidende gennemsnit i 67,6 bør 
man nok overveje at følge det råd.

H. Lundbeck - Hold
Aktuel kurs: 121,00
Lundbeck har skuffet lidt ved at falde tilbage til støt-
telinjen ved 118,50. Her ligger også 50 dages glidende 
gennemsnit i 117,9 og i første omgang holdt den 
grænse som støtte.

NKT - Sælg
Aktuel kurs: 190,00
NKT har længe været på vej næsten lodret nedad, og 
med RSI14 parkeret i intervallet 25-40 har der ikke 
været mange lyspunkter i aktien. Men RSI14 passe-
rede fredag 40 for første gang i halvanden måned, 

DANSKE AKTIER - C20 AKTIERNE

Oversigt over samtlige aktieanalyser i AktieUgebrevet siden 2003 kan findes på http://aktieugebrevet.dk/indeks 

http://aktieugebrevet.dk/indeks
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Kortsigtet stigning for bankaktierne?
så måske er NKT på vej mod et retningsskifte. Det er 
dog endnu for tidligt at drage sådan en konklusion.

Nordea - Hold
Aktuel kurs: 50,00
Nordea svinger omkring 50, og i feb/mar mislykkedes 
et forsøg på at komme forbi den grænse. Afvent der-
for en markant stigning forbi 50 før et køb overvejes.

Novo Nordisk B - Hold
Aktuel kurs: 848,50
Novo Nordisk bevæger sig sidelæns i intervallet 770-
855 og giver ikke anledning til yderligere kommen-
tarer i denne uge.

Novozymes B - Sælg
Aktuel kurs: 151,80
Novozymes satte en ny kurstop for første gang i ad-
skillige måneder, men det efterfølgende kursfald blev 
voldsomt og skete under en høj omsætning. Der var 
altså styrke bag investorernes udsalg, og det bør ta-
ges til efterretning. Den forventede stigning herfra 
bør derfor ikke ses som en købsmulighed.

Pandora - Sælg
Aktuel kurs: 54,90
Pandora tester nu støttelinjen ved 55, men uanset 
hvordan den test ender, så skal kursen forbi 50 da-
ges glidende gennemsnit i 61,9 før Pandora bliver 
interessant igen.

TDC - Hold
Aktuel kurs: 40,80
TDC har passeret 50 dages glidende gennemsnit i 
39,1 i fin stil, og aktien nærmer sig en købsanbefaling. 
Omsætningen i aktien har dog været aftagende, og 
vi vil godt se, hvordan det næste tilbagefald forløber, 
før vi ændrer anbefalingen.

Topdanmark - Hold
Aktuel kurs: 1.004,00
Topdanmark kæmper fortsat med at komme afgø-
rende forbi modstanden ved 995, og med stigende 
kursbunde kan det måske lykkes denne gang. Men 
afvent det gennembrud, som trods adskillige forsøg 
de seneste tre måneder endnu ikke er lykkedes.

Tryg - Hold
Aktuel kurs: 329,40
Tryg fandt støtte ved 320 og fastholder dermed sin 
stigning. Omsætningen i aktien er dog lav for tiden, 
så måske vil det være en god idé lige at lade markedet 
bestemme sig mht. Tryg, før man selv køber.

Vestas Wind Systems - Sælg
Aktuel kurs: 32,42
Vestas bevæger sig nu bort fra bunden, men det er 
ikke ligefrem første gang, og indtil nu er det hver gang 
endt med nye kursfald. For alle andre end den kortsig-
tede investor - som kan tillade sig at satse på en pæn 
stigning herfra - er Vestas fortsat forbudt område.

William Demant Holding - Hold
Aktuel kurs: 
WDH befinder sig stadig indenfor rammerne af en 
”faldende trekant”, hvor kurstoppene ligger lavere 
og lavere, mens kursbunden ligger nogenlunde fast 
omkring 513. Det betyder, at en stigning op til p.t. 531 
ikke kan betragtes som andet end midlertidig. Afvent 
en stigning forbi 540 før et køb overvejes, og sælg på 
et fald under 510.

Bruno Japp

Ugens stigninger og fald
 1. Vestas Wind Systems 6,9%
 2. Nordea Bank 4,0%
 3. Novo Nordisk B 3,5%
 4. Carlsberg B 3,1%
 5. DSV 2,8%
 6. TDC A/S 2,6%
 7. Danske Bank 1,6%
 8. NKT Holding 1,1%
 9. Tryg 1,0%
 10. Coloplast B 0,9%
 11. Topdanmark 0,7%
 12. FLSmidth & Co. 0,6%
 13. A. P. Møller - Mærsk B 0,6%
 14. William Demant Holding 0,0%
 15. A. P. Møller - Mærsk A -0,3%
 16. H. Lundbeck -1,0%
 17. Chr. Hansen Holding -4,1%
 18. GN Store Nord -4,2%
 19. Novozymes B -6,3%
 20. Pandora A/S -6,6%

DANSKE AKTIER - C20 AKTIERNE

Note 1: RSI14 er en formel, som måler en akties aktuelle styrke på en skala fra 0 til 100
Note 2: Hvis man ønsker baggrundsinformation om C20-selskaberne kan det findes her: http://bestyrelsen.dk/tools/borsselskaber
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RTX-ledelse venter markant bundlinjevækst
Elektronikvirksomheden RTX kom ud af 2. kvartal 
med en skuffende omsætning, men virksomheden er 
fortsat teknologisk frontløber indenfor blandt andet 
DECT IP telefoni, blandt andet til Skype. 
 Selskabets svage distributionsplatform gør dog 
fortsat, at det er meget afhængigt af at udføre udvik-
lingsprodukter for andre virksomheder mod honorar. 
Og det er næppe det, der for alvor varigt vil løfte om-
sætning og overskud mærkbart. 
 RTX har dog trods vanskelige markedsvilkår gen-
nem stram omkostningsstyring holdt bundlinjen no-
genlunde. I 2. kvartal faldt omsætningen godt 10 % i 
forhold til samme kvartal året før, og driftsresultatet 
før afskrivninger blev godt én mio. kr. mod 4 mio. kr. 
i forrige regnskabsår. 
 Efter et godt 1. kvartal er halvårets driftsresultat 
før afskrivninger dog nogenlunde uændret. Ledelsen 
forventer fortsat et driftsresultat for helåret på 10-12 
mio. kr. efter plus 1,5 mio. kr. i 1. halvår. 
 Det peger alt andet lige i retning af et driftsresultat 
på 8,5 -10,5 mio. kr. i 2. halvår, hvilket er betydeligt 
bedre end de 6,5 mio. kr. i seneste regnskabsårs 2. 

halvår. Faktisk svarer det til en EBIT-vækst på 30-60 % 
i 2. halvår. Holder ledelsens forventning svarer det til 
et overskud efter skat på ca. 6-7 mio. kr., hvilket giver 
en værdiansættelse til 15-16 gange børsværdien på 
111 mio. kr. Da selskabet stort set ikke har en rente-
bærende gæld, men likvider på ca. 58 mio. kr., anser 
vi aktien for fundamentalt billig baseret på ledelsens 
forventning.

Holder ledelsens forventning vand?
Spørgsmålet er så, om ledelsens forventning holder 
vand? Vi er skeptiske overfor selskabets svage distri-
butionsplatform, der begrænser succesen for egen-
udviklede slutprodukter, næsten uanset hvor meget 
de vil være first-movere. 
 Samtidig ser vi begrænset langsigtet potentiale 
i rollen som udvikler for andre teknologivirksomhe-
der, selvom salg og resultat i 2. kvartal blev reddet 
af øget aktivitet for eksterne kunder, men salget af 
egne produkter styrtdykkede. Markedet for trådløse 
IP-telefoner er ikke vokset særlig meget de seneste 
år. Lanceringen af en ny Skype-telefon i marts 2012 vil 
derfor næppe rykke meget, selvom der er mulighed 
for positive overraskelser, da salgsplatformen løbende 
udbygges. 
 Under alle omstændigheder har selskabet strate-
gisk en enorm udfordring. Og vi vurderer fortsat, at 
det bedste ville være et frasalg af hele virksomheden 
til en global aktør. Vi vil afvente et 3. kvartalsregnskab, 
der bekræfter den positive udvikling. Under alle om-
stændigheder er aktien ret illikvid, og derfor kun for 
den langsigtede investor. 

Morten W. Langer

DANSKE AKTIER - ANAlySE

  Price/Earning   Analytikeranbefalinger 
(mio. kr) Seneste 12 mdr Forventet Anbefaling 1 uge 4 uger 12 uger
RTX Telecom 26,19 N/A Stærkt køb N/A N/A N/A
Branchemiddelværdi 10,44 15,75 Køb  N/A N/A N/A
   Hold  N/A N/A N/A
   Sælg  N/A N/A N/A
   Stærkt sælg N/A N/A N/A
 
Yderligere baggrundsinformation kan findes på denne adresse i AktieUgebrevets selskabsdatabase:
http://bestyrelsen.dk/tools/borsselskaber/rtxtelecom
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Langers skarpe aktietips
Vestas begunstiges af fælles Euro-bankmodel: 
Vestas-aktien tog fredag et spring frem på hele 8 % 
til 32,4 efter meldingen om EU’s hjælpepakke for ban-
kerne i Euroland, som indebærer et fælles banktilsyn 
og en fælles redningsordning – med mulighed for at 
styrke bankernes solvens. Ordningen betyder, at det 
bliver Eurolandenes fælles problem at redde banker 
(med en vigtig støtte fra Tyskland) frem for de enkelte 
landes problem. 
 Da Vestas-aktien netop har været presset af svære 
finansieringsforhold og udsigt til yderligere stramnin-
ger i de offentlige vindtilskud i Sydeuropa, er der sket 
en lettelse for Vestas’ kunder – og dermed Vestas. 
 De vanskelige finansieringsforhold har fået de store 
vindmøllekunder til at stille skarpt på vindmølleprodu-
centernes egne kapitalforhold i relation til garantier 
og forudbetalingsvilkår, og her har Vestas uden tvivl 
tabt ordrer på grund af svage kapitalforhold. På det 
grundlag forventer jeg fortsat en stor kapitalforhøjelse 
indenfor det kommende år. 
 Efter den betydelige kursstigning fredag forventer 
jeg kortsigtet gevinsthjemtagning, før aktien fortsæt-
ter forsigtigt fremad. Analytikernes konsensusestimat 
for 2012-overskuddet er senest blevet sat 6 % ned, dog 
er fredagens Euro-begivenhed ikke med i tallet.   

Greentech-overtagelse af Fersa er blevet mere at-
traktiv: Med den nye fælles bankredningsmodel for 
bankerne i Euroland, er Greentechs planlagte overta-
gelse af den spanske konkurrent blevet langt mere at-
traktiv. Spørgsmålet er, om Fersa-aktionærerne nu vil 
trække deres interesse tilbage i forhold til Greentechs 
fremsatte købstilbud på 0,4 euro – mod den aktuelle 
børskurs på 0,36 euro. 
 Ritzau Finans skrev i denne uge, at ”Greentech 
Energy Systems bud på spanske Fersa Energias Re-
novables er nu tættere på at blive til en reel handel, 
afslører det danske selskabs bestyrelsesformand, Pe-
ter Høstgaard-Jensen, i et interview med Bloomberg 
News. Formanden fortæller, at Fersas aktionærer viser 
interesse for buddet og bedyrer samtidig, at Greentech 
ikke agter at forhøje sit oprindelige bud på 0,40 euro 
per aktie, svarende til samlet 420 mio. kr., som blev 
afgivet i midten af april. Greentech forventer svar fra 
Fersa-aktionærerne i slutningen af juli eller begyndel-
sen af august, og flere af de betydelige aktionærer 
skulle allerede have givet tilsagn om deres interesse 

i buddet”, hedder det. Jeg finder fortsat Greentech-
aktien interessant på det aktuelle kursniveau omkring 
9-11 for den langsigtede investor. 

Skuffende 2G ethanol-nyheder sender Novozymes 
ned: Skuffende nyheder om udviklingen i 2. genera-
tionsethanol har på det seneste sendt Novozymes-
aktien ned omkring en vigtig støtte i 145-150. Årsagen 
til aktiens pludselige nedtur er formentlig de meget 
lave estimater for produktionen af næste generations 
bioethanol, som det amerikanske energiministeriums 
statistiske arm, EIA, fremlagde sent tirsdag. Det vurde-
rer analytiker Michael Rasmussen fra ABG Sundal Collier 
over for Ritzau Finans. 
 Jeg forventer, at 145–niveau fortsat vil udgøre en 
meget stærk støtte, og dermed være et godt købsni-
veau. Min positive vurdering af de langsigtede per-
spektiverne i Novozymes er uændrede.

BioPorto baner vejen for globale distributionsaf-
taler: Først fik BioPorto ved domstolen bekræftet at 
Phadias NGAL-patent ikke er gyldigt, og derefter fik 
BioPorto overraskende et amerikansk sekundært NGAL 
patent mod akut nyreskade, som efter min vurdering 
understøtter, at BioPorto senere får det afgørende ho-
vedpatent på NGAL-testen mod akut nyreskade. 
 Begge afgørelser vil få de globale distributører og 
medicinalgrossister til at se øget sandsynlighed for, 
at BioPorto i sidste ende lander med alle rettigheder. 
Derfor er de store aktører, der har set tiden an, nu uden 
tvivl langt mere motiverede til at indgå en distributi-
onsaftale med BioPorto. Og derfor forventer jeg også 
den første aftale indenfor de næste uger. 
 Da ledelsen havde udmeldt, at der ville blive ind-
gået globale distributionsaftaler i 1. halvår, dvs. senest 
lørdag, skal der komme en børsmeddelelse, hvis der er 
afgørende nyt. Det kunne være, at forhandlingerne var 
gået afgørende i vasken, og aftalerne ikke kommer. 
 Så længe det ikke sker, forventer jeg snarlig udmel-
ding om en eller flere store aftaler, der vil kunne løfte 
kursen fra de aktuelle knap 7 til først modstanden om-
kring 9-10, som de seneste ti år har været en afgørende 
barriere. 
 Ved bekræftet brud af kurs 10 ser jeg aktien på vej 
mod en rejse mod kurs 20 over de kommende 1-2 år. 
Jeg har fortsat BioPorto i den private portefølje.

Morten W. Langer

DANSKE AKTIER - ANAlySE
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Fusionsgevinsterne venter forude i Banknordik
Efter nylig overstået IT-integration af Amagerbanken 
er tiden nu kommet til at høste gevinsterne og hæve 
indtjeningsniveauet de næste år.

Inden man kaster sig ud i en investering i banksek-
toren, skal man acceptere den høje sektorrisiko og 
forberede sig på, at selv sunde bankaktier vil blive 
hårdt ramt, hvis en decideret bankkrise bryder ud. 
 Da egenkapitalen forsvinder overnight, når først 
Finanstilsynet banker på døren, bør man ikke lade 
sig smigre af aktiernes lave kurs i forhold til den in-
dre værdi (K/I). Det primære investeringskriterium nu 
bør være om banken kan overleve til krisen er forbi, 
sekundært basisindtjening og nedskrivninger.
 Færoya Banki skiftede navn til BankNordik, da man 
bredte sig ud over de Færøske grænser via opkøb af 
bl.a. Amagerbankens sunde dele, der gav øget ind-
lånsoverskud og mere balance i koncernen. De dan-
ske aktiviteter udgør nu ca. 40-50 % af forretningen, 
mens en forsikringsdel står for en mindre tocifret mil-
lionindtjening årligt.
 Solvensen er første punkt, når en banks overle-
velseschancer skal bedømmes og trods goodwill fra 

opkøbene, der fratrækkes i solvensopgørelsen, har 
BankNordik stadig en solvens på 14,9 %. Det indivi-
duelle solvensbehov på 9,2 % er i den lavere ende og 
en god (men grov) indikator for udlånsrisikoen. 

Ingen nedskrivningsoverraskelser forude
Kernekapitalen er kun på 11,9 %, fordi der i solvens-% 
også indgår både hybrid og ansvarlig kapital. Da man 
i købet af Sparbanks filialer kunne sende dårlige en-
gagementer retur, og Amagerbanken var ”renset” 
af Finansiel Stabilitet, må det forventes, at der ikke 
venter store nedskrivningsoverraskelser forude. Ned-
skrivningerne forventes således i år at nå 80-120 mio. 
kr., svarende til 0,7-1,0 %.
 K/I ser umiddelbart flot ud på lave 0,35 ved en 
markedsværdi på 690 mio. kr. (kurs 69) og en egen-
kapital på 1.962 mio. kr. (1. kvartal 2012). Korrigeres 
der for posten af immaterielle aktiver (goodwill mv.) 
på ca. 800 mio. kr. lander K/I dog på moderate 0,60.
 Efter 50 % kursfald over 12 mdr. i takt med inte-
grationen af Amagerbanken finder vi aktien interes-
sant med 1-3 års horisont, fordi banken står overfor 
et basisindtjeningsløft, som principielt er uafhængig 
af den økonomiske udvikling. 
 Allerede i år falder integrationsomkostningerne 
kraftigt, og banken bør nå et nettoresultat på 50 mio. 
kr. eller mere. I 2014 ventes en egenkapitalforretning 
før skat på 12 %, hvilket med forventeligt 2 mia. kr. i 
egenkapital bør føre til et årsresultat før skat på 240 
mio. kr., svarende til en indtjening per aktie (EPS) på 
24 kr. før skat. 
 Det ligner et godt risk-reward forhold under hen-
syntagen til bankens risikoprofil, herunder den pæne 
udlånsbog og den spredte forretning på både geo-
grafi og bank/forsikring.

Steen Albrechtsen

DANSKE AKTIER - ANAlySE

  Helår   Analytikeranbefalinger 
(mio. kr) 2011 2012e 2014e Anbefaling jun-2012 mar-2012
Basisindtjening 235 270-280 340 Stærkt køb 0 0
Nedskrivninger 86 80-120 100 Køb 1 1
Basisresultat 149 150-200 >240 Hold 0 0
Egenkapitalforrentning f/skat 3,22 >5 18-20 Sælg 0 0
Indtjening pr. aktie e/skat (%) 1,56 8-10 12 Stærkt sælg 0 0

BCVIEW
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Sidelæns bevægelse for Harboe de næste 3-6 mdr.
Harboes Bryggeri har beskedne forventninger til det 
kommende regnskabsår 2012/13, og det danner ikke 
grundlag for nævneværdige kursstigninger de kom-
mende 3-6 måneder.

For to måneder siden fortalte vi her i AktieUgebrevet 
om Harboes Bryggeris nedjustering efter 3. kvartals-
regnskabet, og om hvordan investorerne nu sand-
synligvis afventede forventningerne til det kommede 
regnskabsår, før de besluttede sig for, om aktiekursen 
kunne bære en stigning forbi kurs 100.
 Sådanne forventninger bliver altid præsenteret i 
forbindelse med årsregnskabet, og i denne uge af-
lagde Harboes Bryggeri så årsregnskab for det for-
skudte regnskabsår 2011/12. 
 Med et resultat før skat på 51,1 mio. kr. endte ind-
tjeningen lige akkurat inden for intervallet 50-60 mio. 
kr., som man nedjusterede til i 3. kvartalsregnskabet, 
så her var der ingen overraskelser. Dog er det lidt be-
kymrende, at man kun ender lige over den nederste 
grænse i et interval, som blev defineret for blot tre 
måneder siden.

Det spændende er imidlertid selskabets forventnin-
ger til fremtiden, og her lægger man for omsætnin-
gens vedkommende op til en vækst på niveau med 
2011/12, mens både EBITDA og EBIT forventes at slutte 
på niveau med 2011/12. 

Indtjeningsmarginerne er under pres
Heraf kan udledes, at indtjeningsmarginerne også i 
det kommende regnskabsår vil være under pres. Eller 
sagt med andre ord, så forventer man at øge salget 
men desværre også at tjene mindre pr. omsætnings-
krone end i år. Forklaringen herpå er høje omkost-
ninger på råvarer, som man kun har begrænsede 
muligheder for at sende videre til kunderne gennem 
højere salgspriser.
 Det ser altså umiddelbart ikke ud til at blive noget 
særlig godt 2012/13 for Harboes Bryggeri, og den ne-
gative stemning forstærkes af frygten for flere ned-
justeringer fra selskabets side. Nedjusteringer har 
nemlig en tendens til at komme i stimer.
 På den anden side er der ikke noget overraskende 
i disse forhold, og de bør derfor langt hen ad vejen 
være indregnet i aktiekursen allerede. 
 Desværre giver nedjusteringerne hen over 2011/12 
og de manglende vækstperspektiver for 2012/13 ikke 
længere grundlag for at betragte Harboes Bryggeri 
som undervurderet i forhold til konkurrenterne. I 
denne sammenligning havde Harboes Bryggeri tid-
ligere et betydeligt plus målt på nøgletal, men det er 
ikke længere tilfældet.
 Endvidere medfører frygten for nye nedjusterin-
ger, at der må indarbejdes en risikorabat i kursen, og 
samlet medfører disse forhold, at vi ikke ser noget 
kurspotentiale i aktien de næste 3-6 måneder.

Bruno Japp

DANSKE AKTIER - ANAlySE

  Helår   Analytikeranbefalinger 
(mio. kr) 2011/12 2010/11 +/- (%) Anbefaling jun-2012 mar-2012
Nettoomsætning 1.410,5 1.320,6 6,8 Stærkt køb 0 0
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 141,0 217,7 -35,2 Køb 0 0
Primær drift (EBIT) 59,5 74,2 -19,8 Hold 1 1
Resultat før skat 51,1 68,3 -25,2 Sælg 0 0
Årets resultat 38,7 51,1 -24,3 Stærkt sælg 1 0
 
Yderligere baggrundsinformation kan findes på denne adresse i AktieUgebrevets selskabsdatabase:
http://bestyrelsen.dk/tools/borsselskaber/harboesbryggeri

BCVIEW
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Copenhagen Benchmark peger fortsat nedad
Vi vil se en stigning i Copenhagen Benchmark forbi 
520 før vi revurderer formodningen om, at vi står foran 
yderligere kursfald. 

Copenhagen Benchmark (CB) lukkede den 4. juni i 483, 
og det viste sig at være bunden efter et fald på lidt 
over 10 % i løbet af en slem måned på aktiemarkedet.
 Som en naturlig korrektion på et hurtigt fald gen-
vandt aktiemarkedet på to uger 6 %-point af det fore-
gående fald, og nu skulle der så tages stilling til den 
fremtidige retning. 
 Indtil fredag var der markant flere minusser end 
plusser i signalerne fra markedet. Af nederste figur i 
højre spalte ser vi således, at styrken torsdag lå i den 
lave ende af intervallet 0-100. Samt at styrken på top-
pen af 6 %-stigningen kun lige akkurat formåede at 
passere den neutrale 50-linje.
 Det var heller ikke særlig beroligende, at kurstop-
pene i CB gennem de seneste to måneder lå lavere og 

lavere. Den nedadgående bevægelse var altså stær-
kest, og på den baggrund lignede stigningen siden 
begyndelsen af juni en korrektion på et længere fald. 
Det har vi illustreret i den øverste figur i højre spalte, 
hvor de to parallelle linjer viser udviklingen i juni.
 Resultatet af EU-topmødet blev imidlertid modta-
get meget positivt fredag og sendte specielt bankak-
tierne til tops. Måske kan det være indledningen til 
en rigtig god sommer, hvor optimismen er vendt til-
bage til aktiemarkedet. Eller måske bliver det kun en 
kortvarig gevinst for de hurtige investorer.
 Om det bliver det ene eller det andet, kan vi des-
værre ikke give et klart svar på, og derfor bør den 
forsigtige investor indtil videre ikke lade sig gribe af 
begejstringen, men forholde sig iagttagende, indtil 
der er mere håndgribelige tegn på, at stemningen 
virkelig er vendt på mere end blot dag-til-dag basis.
Et minimumskrav vil være en stigning i CB forbi 520.

Bruno Japp

MARKEDSKOMMENTAR - DANMARK

Denne analyse vedrører kun det danske marked, hvor udviklingen, p.g.a. det danske markeds defensive karakter, kan afvige betydeligt fra udviklingen på de internationale 
markeder på kort sigt. Tidshorisonten for analysen er som udgangspunkt 3 - 4 uger.
Indekset ”Copenhagen Benchmark (CB)” hedder officielt OMXCBCAPGI og består af de 40 - 50 største aktier noteret på Nasdaq OMX Nordic (”Københavns Fondsbørs”).
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MARKEDSKOMMENTAR med hvid skrift:
MARKEDSKOMMEnTAR

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=DX0000000526
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Vær parat til at shorte markedet
Toppolitikerne i Euroland har med den seneste fæl-
les bankpakke åbnet for, at de enkelte eurolande 
kan søge om hjælp til gældsramte nationale banker 
direkte fra Eurolands hjælpefond EFSF. 
 Efter de spanske banker havde fået tilsagn, kom 
Grækenland lige efter og bad om hjælp til de græske 
banker. Nu bliver ordningen institutionaliseret, så de 
enkelte eurolande kan få hjælp til at redde deres ban-
ker direkte i den fælles hjælpefond. 

Kun en god idé på kort sigt
Det er ingen overraskelse, at de finansielle markeder 
synes, at det er en top god ide, at pengekassen bliver 
åbnet på vid gab på denne måde. 
 Men effekten er også, at der nu kan ydes direkte 
hjælp til de mest gældsramte eurolande, UDEN at der 
bliver stillet særlige krav omkring reformer og offent-
lige budgetbesparelser, samt efterfølgende kontrol-
besøg fra den såkaldte trojka fra EU, EBC og IMF. 
 Er det så en god ting? Ja, lige nu og her, fordi det 
reducerer den finansielle usikkerhed på det europæi-
ske finansmarked. Men nej på lidt længere sigt. 
 Sandsynligvis vil det gå op for finansmarkederne 
i løbet af få dage eller uger, at modellen kun løser 
solvens- og gældsproblemer i bankerne (og enkelt-
lande) med at stifte endnu mere gæld, og at de helt 
afgørende nødvendige strukturelle reformer i Euro-
land nu sandsynligvis forsinkes markant. 

Tysklands kreditværdighed sættes på spil
Det er meget logisk, at aktiemarkederne steg oven 
på meddelelsen, fordi det giver luft til de europæiske 
banker på den korte bane. Men for europæisk øko-
nomi er det en dybt risikabel strategi, fordi Tyskland 
nu sætter sin kreditværdighed på spil. 
 Det var da også grunden til, at de tyske statsrenter 
steg markant fredag, mens eksempelvis de spanske 
statsrenter faldt ganske betydeligt. Ved at smide den 
tyske kreditværdighed ind i den fælles pulje, bliver 
der igen-igen købt tid til at finde mere langsigtede 
strukturelle løsninger. Men meget taler for, at tids-
grænsen for de store forkromede løsninger for længst 
er forpasset. 

Det er fint med finanspagten, et fælles banktilsyn for 
Euroland og en ny vækstpakke. Men det er ikke no-
get, der løser de strukturelle problemer med enorme 
budgetunderskud i en række europæiske lande og 
tårnhøje statsrenter. 
 Det kan godt være, at presset er taget af det span-
ske statsgældsproblem, men statsrenten faldt dog 
ikke mere end fra 7,0 til 6,3 % i fredags, så der er ikke 
langt op til den kritiske grænse på 7 % igen. 
 Markedernes stærke positive reaktion bunder i, at 
der denne gang ikke kun var tale om løs snak og gode 
hensigter. Der var tale om konkrete beslutninger, som 
faktisk også får betydning. 

Shorterne kommer nu på banen
Men vi vurderer, at det blot er et spørgsmål om dage 
eller uger, før shorterne melder sig på banen i stort 
tal, og det vil hurtigt lægge låg på yderligere kurs-
stigninger. 
 Vores relativt negative holdning bunder i, at den 
europæiske og kinesiske økonomi uden tvivl er på 
vej ned ad bakke, og det vil snart ramme virksomhe-
dernes bundlinjer. Dette scenarie har aktiemarkedet 
endnu ikke indarbejdet i de aktuelle værdiansættel-
ser, men det vil ske i løbet af de kommende måneder, 
hvis økonomien fortsat skrider. 
 De kommende måneders økonomiske nøgletal 
bliver derfor ekstremt vigtige, da kun økonomisk 
medvind synes at skabe en platform for realistiske 
strukturelle reformer, som også finansmarkedet vil 
nikke ok til. 
 På den helt korte bane ser vi god mulighed for 
yderligere stigninger, hvis der kommer bekræftet 
brud op gennem 1370 for S&P 500, og efterfølgende 
gentest af dette niveau ved et tilbagefald. Det vil vi 
få afklaring på i løbet af denne uge. 
 Kommer dette brud, er der mulighed for ekstra 
3-5 % opad. Men vi vil langt hellere gå efter en trinvis 
entré med shortpositioner fra det aktuelle niveau og 
opefter. Korrektionen nedad - når stemningen igen 
vender - kan blive meget kraftig.

Morten W. Langer

MARKEDSKOMMENTAR - INTERNATIONAlT

Denne analyse vedrører primært det internationale marked, hvor udviklingen på kort sigt kan adskille sig fra udviklingen på det danske marked. Tidshorisonten for ana-
lysen er som udgangspunkt 3 - 12 måneder.
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 Basisporteføljen pr. 1/7-2012       
        
 Køb Navn Antal Kurs Købskurs Udbytte +/- +/-
 220512 Tryg 573 329,40 323,00 0 3.200 1,7%
 200612 Coloplast 176 1.054,00 1.042,00 0 1.651 0,9%
 060612 H. Lundbeck 1.460 121,00 124,90 0 -6.143 -3,4%
 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
        
        
 Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier       
        
 210512 Rella Holding 5.666 32,00 33,00 0 -6.126 -3,3%
 210512 Zealand Pharma 1.970 87,00 77,00 0 19.296 12,7%
 240512 Carlsberg 390 446,60 480,50 0 -13.673 -7,3%
 010612 Novo Nordisk 260 805,50 634,00 3.640 47.762 29,0%
 260612 Chr. Hansen 1.261 155,20 149,70 0 6.455 3,4%
        
 Startkapital pr. 10/8-2003  500.000    2012 I alt
 + realiseret gevinst  1.325.430  Basisporteføljen  7,0% 264,8%
 + urealiseret gevinst  -1.292  Copenhagen Benchmark 11,2% 150,9%
 = kapital  1.824.138  Investeringsgrad   30,2

Kun få interessante aktier op til sommerferien

Med en afventende holdning til stemningen på aktie-
markedet fastholder vi en lav investeringsgrad.

Vi reducerede i denne uge investeringsgraden i Basis-
porteføljen en smule, da vi tog gevinsten hjem i Chr. 
Hansen uden at geninvestere den frigivne kapital.
 Selvom en gevinst på 3,4 % måske ikke lyder af 
meget har Chr. Hansen faktisk til fulde levet op for-
ventningerne. Afkastet skal nemlig ses i forhold til 
markedsudviklingen i de næsten tre måneder, vi holdt 
aktien i porteføljen. Den var på minus 9,0 %.
 Så Chr. Hansen formåede altså at give et hæderligt 
afkast i et meget negativt marked. Vi forventer også at 
Chr. Hansen på lidt længere sigt vil give et fornuftigt 
afkast, men p.t. er aktien presset af en række finans-
huses nedjusterede anbefalinger.
 Ikke fordi de har mistet tilliden til selskabet, men 
fordi de mener, at kursen efterhånden er kommet så 

højt op, at der begynder at findes andre og mere at-
traktive købsmuligheder. F.eks. anbefalede et finans-
hus, at man i stedet købte Danone, som er en af Chr. 
Hansens kunder.
 På det danske marked - som vi holder os til - har vi 
imidlertid ikke kunnet finde nogen passende erstat-
ning for Chr. Hansen, så vi går altså ind i sommerferien 
med en investeringsgrad på kun 30 %.
 Det kunne ellers have været fristende at kaste sig 
over et par bankaktier som reaktion på fredagens 
kursløft i den sektor, og det kan da heller ikke udeluk-
kes, at det næste køb bliver indenfor den branche.
 Men vi handler ikke på baggrund af en enkelt dags 
eufori, så derfor blev der ikke foretaget nogen hand-
ler fredag. Indtil videre forholder vi os afventende til 
stemningen på aktiemarkedet og holder foreløbig 
hovedparten af kapitalen på sidelinjen.

Bruno Japp

Basisporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres, hvis man har en tidshorisont på 1-3 måneder for 
sine handler. Porteføljen har en forsigtig tilgang til aktiemarkedet, og målet er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og 
nedture. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering. Læs mere om handelsstrategien HER.

MODElPORTEFØlJE
MODELPORTEFØLJE med hvid skrift:
MODELPORTEFØLJE

http://www.aktieugebrevet.dk/afkast
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Køb - Hold - Sælg for mest omsatte aktier

Oversigten indeholder p.t. 68 aktier, men antallet vil ændre sig i takt med, at omsætningen på børsen ændrer sig, da vi kræver en vis minimumsom-
sætning i en aktie for, at betragte den som en realistisk investeringsmulighed indenfor en tidshorisont på 1-3 måneder, som den anvendte algoritme 
er baseret på.
 Ved en lav omsætning i en aktie kan man som investor risikere at få problemer med at komme af med aktien igen uden at være nødt til at give 
en stor rabat, og for at imødegå dette problem har vi sat minimumskravet for deltagelse i denne oversigt ved en gennemsnitlig ugentlig omsætning 
det seneste halve år på mindst 1 mio. kr. Listen opdateres hver tredje måned.
 En sådan afgrænsning betragter vi som mere meningsfuld end den traditionelle opdeling i Large-, Mid- og SmallCap-aktier baseret på markeds-
værdi, da den ikke nødvendigvis siger noget om, hvor meget der rent faktisk handles i aktien. Der udsendes en midtugentlig opdatering af listen per 
mail til alle abonnenter.
 Oversigtens Køb-, Hold- og Salgsvurderinger sættes af en algoritme udviklet af AktieUgebrevet, og altså ikke ud fra en analyse af hvert enkelt sel-
skab. Man bør derfor betragte vurderingerne som tommelfingerregler, som skal følges op med en konkret analyse af selskabet/aktien før en handel.

Køb Hold Sælg
BioPorto Alm. Brand A. P. Møller - Mærsk B
Genmab Bang & Olufsen ALK-Abello B
North Media A/S Bavarian Nordic Ambu B
Vestjysk Bank Brdr. Hartmann Atlantic Petroleum P/F
- Coloplast B Auriga Industries B
- D/S Torm BankNordik P/F
- G4S plc Carlsberg B
- GN Store Nord Chr. Hansen Holding
- H. Lundbeck D/S Norden
- Harboes Bryggeri B Danske Bank
- Jeudan DFDS
- Kobenhavns Lufthavne DLH B
- Nordea Bank DSV
- Novo Nordisk B Exiqon
- Rella Holding FLSmidth & Co.
- Ringkjøbing Landbobank Greentech Energy Systems
- Rockwool International B H+H International
- SimCorp IC Companys
- Sjælsø Gruppen Jyske Bank
- Solar B NeuroSearch
- TDC A/S NKT Holding
- TK Development Novozymes B
- Topdanmark Ostasiatiske Kompagni
- TopoTarget Pandora A/S
- Tryg PARKEN Sport & Entertainment
- William Demant Holding Per Aarsleff B
- - Royal UNIBREW
- - SAS AB
- - Schouw & Co.
- - SP Group
- - Spar Nord Bank
- - Sydbank
- - Topsil Semiconductor Materials
- - United Int. Enterprises Ltd.
- - Veloxis Pharmaceuticals A/S
- - Vestas Wind Systems
- - Zealand Pharma
- - Össur hf.
- - -
- - -
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 FA TA Udland Analytiker Total +/- Seneste artikel
H. Lundbeck  2 2 1 2 1,8 0,4 18/2012
GN Store Nord 1 2 1 2 1,5 0,2 16/2012
Coloplast 2 2 1 0 1,4 0,4 15/2012
Novozymes 2 2 0 0 1,2 -0,2 15/2012
Tryg 1 2 0 1 1,1 -0,2 23/2012
Nordea 1 1 0 2 1,0 0,0 22/2012
Chr. Hansen Holding 0 1 1 1 0,7 0,0 23/2012
D/S Norden  2 -1 0 2 0,7 0,0 11/2012
G4S 0 1 0 2 0,7 0,4 20/2012
Topdanmark 1 2 -1 0 0,7 0,0 09/2012
Novo Nordisk 2 0 -1 1 0,6 -0,4 15/2012
Carlsberg B 2 -1 0 1 0,5 -0,2 17/2012
William Demant Holding 0 2 -1 0 0,4 0,0 18/2012
Jyske Bank 1 -2 1 2 0,3 0,0 05/2012
DSV 2 -2 -1 2 0,2 0,2 15/2012
FLSmidth 2 -2 -1 2 0,2 0,0 22/2012
NKT Holding 1 -2 1 1 0,1 0,0 17/2012
TDC 1 -2 1 1 0,1 0,2 17/2012
Pandora -1 -1 1 2 0,0 0,4 23/2012
Rockwool Int. B 2 -2 0 0 0,0 0,0 19/2012
A. P. Møller - Mærsk A 1 -2 0 1 -0,1 -0,2 21/2012
A. P. Møller - Mærsk B 1 -2 0 1 -0,1 -0,2 21/2012
Sydbank 0 -1 1 0 -0,1 0,0 16/2012
Danske Bank 1 -2 -1 0 -0,5 0,2 13/2012
Vestas Wind Systems 1 -2 -1 0 -0,5 0,2 21/2012
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