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Generalforsamling  

5. april 2022 

CEO: Paul Chaplin 

Bestyrelsesformand: Gerar van Odijk 

Talepapir til Bavarian Nordics generalforsamling d. 5. april 2022 

Mit navn er Bjarne Kongsted.  

Jeg har bedt om ordet på jeres generalforsamling, idet jeg er repræsentant for Dansk Aktionærforening. Vi 

er en forening og interesseorganisation for ca. 18.000 medlemmer der repræsenterer de private 

investorers interesser, blandt andet på danske selskabers generalforsamlinger. 

Vi har et mål, om at deltage på ca. 50 generalforsamlinger om året ud over hele landet. Vores forening går 

selvsagt ind for at øge aktionærdemokratiet.  

Det gør vi blandt andet ved at deltage i selskabernes generalforsamlinger, for at fortælle lidt om vores 

holdning til selskabets drift, forsøge at ”oversætte” resultaterne og sætte dem i kontekst, være bevidste 

om vores rolle som repræsentant for de private investorer, og forholde os kritisk, men konstruktivt til 

virksomheden og dennes omverden. 

Der har været sagt og skrevet meget om Covid-19 i relation til Bavarian. Det er svært som alm. aktionær at 

forholde sig hvad der er rigtigt. I efteråret var den store nyhed at regeringen havde valgt at støtte Bavarian 

Nordic med et beløb på kr. 800 mio. til udvikling af en ny dansk Covid-19 vaccine.  

Det skulle være Bavarian Nordic der har fået de globale kommercielle rettigheder til den nye vaccine. Hvad 

er status p.t. Holder planen om ansøgning om godkendelse inden udgangen af 2022. Ingen tvivl om at 

udviklingen på dette område vil få betydning for kursen på selskabets aktie. Og det er jo i bund og grund 

det der interesserer en investor. 

Det har været noget af en prøvelse at være aktionær det sidste års tid. Kursen på aktien er faldet fra kurs 

366 på et tidspunkt i efteråret, til i marts at have været under 150. Det er et mærkbart fald. Kursen har dog 

rettet sig lidt på det seneste. 

2021 har været et dyrt bekendtskab for Bavarian. Det har kostet på bundlinjen og det vil det også gøre i 

2022, hvor selskabet ligeledes forventer et underskud på driften. Et minus driftsresultat i størrelsesorden 

kr. 1000-1300 mio. kr., får mig til at stille følgende spørgsmål. 

”Har 2021 budt på ekstraordinære udfordringer og hvordan er selskabet gearet til at møde urolige tider, 

herunder stigende priser, manglende leverancer, flaskehalse, uro på de finansielle markeder, krig i Europa 

og kommer disse faktorer til at betyde noget for selskabets resultat for 2022.  

Et enkelt spørgsmål mere kunne ligeledes trænge sig på!  
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”Har usikre tider i første kvartal af 2022, medført en ændring i de forudsigelser som selskabet havde for 

indtjeningen ved starten af året”.  

Til trods for de dystre udsigter på det regnskabsmæssige er vi fortsat nogen der tror på en stærk fremtid for 

Bavarian Nordic.  

På podcasten millionærklubben har virksomheden også en stærk fortaler, nemlig Lau Svenssen. Det er kun 

et spørgsmål om tid, så vil Bavarian Nordic vise mærkbare synlige resultater, som vil kunne aflæses på 

virksomhedens bundlinje, siger han. Der er vi mange der så håber på.  

Jeg vil her til slut udtrykke min forundring over at selskabets hjemmeside ikke også er på dansk. Den 

forening jeg repræsenterer hedder Dansk Aktionærforening og vores sprog er Dansk i vores dialog med 

vores medlemmer. Det mener jeg at alle selskaber registreret på Københavns Fondsbørs ligeså burde være 

på deres hjemmeside.  

Jeg er med på at koncernsproget i internationale virksomheder ofte er engelsk. Men at en dansk aktionær, 

der ikke taler eller ikke forstår engelsk, ikke kan læse virksomhedens hjemmeside er ikke i orden.     

For 2022 skal medarbejdere, ledelse og bestyrelse have et ønske om et godt arbejdsår.  

Tak for ordet. 

 

Kommentarer og svar 

Selskabet vil fortsat sende meddelelser ud på dansk 

Der er ingen ændringer i de udmeldinger som tidligere er udkommet. Selskabet fastholder 

forventningerne. 

Der arbejdes fortsat efter de udmeldte planer 

Det har været en hård kamp med Covid-19, men der er lys for enden 

 

Taler: Bjarne Kongsted 

Sparringpartner: Lise Schubart  

 


