Ik besloot mijn rendementsverklaring 2018 met de verwachting dat ik voor eind eerste kwartaal wel
weer in het groen zou staan. Dat is niet gebeurd. Maar ik heb niettemin een prima beursjaar gehad,
ondanks dat ik nog steeds op verlies sta. Capstone is iets hersteld, maar ik heb het alsnog met een
flink verlies verkocht. Inmiddels staat dit fonds dankzij een aandelensplit nog lager. Pharming is
helemaal hersteld en ik heb mijn aandelen uiteindelijk met een grote winst verkocht. Ik blijf het
bedrijf uiteraard in de gaten houden, maar momenteel heb ik het niet in mijn porto. Ik weet niet
meer precies wat ik begin 2019 in mijn porto had, maar de meeste fondsen zijn goed hersteld. Het
grootste verlies heb ik geleden door Kiadis. Ik had daar een veel te grote positie in, dat is een fout die
nog uit 2018 stamt. Het verlies bedraagt nu 84 procent. Ik heb het verlies afgeschreven, maar ben
niet van plan om het daadwerkelijk te nemen. Wachten dus, desnoods jaren. De twee na grootste
verliespost is IMV, daarin ben ik vrijwel blind achter Ponzi aangegaan. Ook die positie is in 2018
ingenomen, in vier qua prijs oplopende stappen, waarbij ik mijn grootste aankoop zelfs op het
hoogste punt heb gedaan. Verder ben ik met Quantum, Sesn en Pharnext ook rood het jaar
uitgegaan, maar omdat ik bij Quantum en Pharnext niet al te grote posities heb ingenomen, zijn die
verliezen te overzien. Bovendien heb ik mijn positie in Pharnext na de grote daling verdubbeld,
waarna de koers ook nog eens aardig is gestegen. Ik kan nu wel twee keer zo veel geld verliezen,
want het is alles of niets bij Pharnext. Mijn positie in Sesn is wel te groot, doordat ik in juni 2019,
blinded by the light, hoog heb bijgekocht, waarna de koers onmiddellijk, vanwege een emissie,
kelderde. Het verlossende nieuws zou in december moeten komen, maar ze kwamen met het bericht
dat ze een rolling BLA gaan doen, wat een nog verdere daling veroorzaakte. Over ongeveer een half
jaar zal er naar verwachting nieuws hieromtrent komen, dus begin mei kan een goed moment zijn
om als speculant een positie in te nemen of om als zittende aandeelhouder te middelen. Quantum,
Sesn en IMV hebben allemaal goede resultaten, dus daar zal nog wel wat herstel komen, wat de kans
biedt voor trades. Mijn bitcoin trackers staan nu op verlies, maar door eerdere winstgevende trades
is dat slechts een gering verlies. Voor UCLE was het jaarresultaat mooi groen, maar het totale
resultaat is enigszins rood. Ik heb op een grote totale winst gestaan dit jaar, maar die heb ik niet
genomen. Mijn best presterende fonds was Pharming. Het verlies waarmee ik 2018 eindigde is in een
ongeveer even grote winst omgezet. Bij Ampio heb ik na de toezegging van de FDA om begeleiding te
bieden bij een nieuw derde fase-onderzoek goed ingespeeld op de verwachte officiële bevestiging,
die een half jaar later inderdaad volgde. Die trade heeft het forse verlies van 2018 omgezet in een
kleine winst. Door de conference call van december (zie nieuwsberichten) is het na de Kerst nog tot
een rally gekomen, waardoor Ampio topper nr. 2 is geworden. Het verlies dat ik in 2018 met Novacyt
heb opgelopen rond een koers van 80 cent is inmiddels weggewerkt en veranderd in een mooie
winst. Nadat de equity line, onder inwerking waarvan de koers tot 6 cent was gedaald, was
beëindigd, schoot het aandeel heel snel meer dan 100 procent omhoog. Ergens tijdens die stijging

ben ik ingestapt, en door meerdere trades ben ik met een heel mooi resultaat het jaar uitgegaan.
Voor meer info over Novacyt zie ponzi.nl. Doordat ik mijn porto heb opgesplitst, kan ik geen grafiek
laten zien.
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