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Händelsefattig månad för portföljbolagen 

Marknaden stark i tron på Centralbanksstimulans. 

Juni var händelsefattig för portföljens innehav till skillnad från maj månads 

rapportperiod. Small Cap Edge tappade i en marknad som präglades av optimism att 

centralbankerna ska stimulera marknaderna om ekonomin förtsätter att försvagas 

i den takt vi sett de senaste tiden. Fonden tappade 1.88 procent i juni trots att 

fonden hade sin högsta nettoexponering sedan start ca 54 procent, men som vi vid 

flera tillfällen tidigare kommunicerat korrelerar fonden inte med marknaden utan 

avkastningen kommer även i framtiden utgöras av de enskilda bolagens förmåga 

att leverera. Vi ser fram emot kommande rapportperiod då vi får se hur det står 

till med bolagen i portföljen. Fonden är upp med ca 2 procent efter avgifter 

sedan årskiftet till en risk på 5,66 procent.  

I det första av fondens delmandat, lång/kort aktier, var den största 

bidragsgivaren under juni Eolus vind, Medicover, Addnode , CAG samt Bygghemma 

Group.  Negativa bidragsivare var framförallt den korta positionen i OMX. 

Uppgången i OMX i juni outperformade de långa optionerna mot 

småbolagsaktier samt den ganska stillastående portföljen. Enskilda bolag som 

bidrog negativt var bla Sivers IMA, Transtema, Bredband 2, Recipharm och 

Hanza Holding. Ingen av de negativa bidragsgivarna har under månaden lämnat 

någon information som varit negativ för bolagen. Vi har under månaden 

investerat i ett antal nya bolag som Awardit, Tagmaster och Karnov group. Vi har 

sålt sitt innhav i Storytel och Zeta display. Fonden har en spännande pipline av 

nya bolag som vi kikar på. Vi tycker fonden har en spännande portfölj med 

riktigt bra potential som kommer materialiseras vad tiden lider. 

Det andra delmandatet är en kvantbaserad strategi som ger en lång exponering 

mot en bred portfölj av nordiska småbolag och en kort exponering mot OMX. 

Storleken på exponeringen mot respektive portfölj justeras dagligen för att 

riskbidragen ska vara lika. Strategins utveckling var negativ under månaden. Ca 

35 procent av fonden är exponerad mot delmandatet.  

Viktig information 
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• Aktivt förvaltad alternativ
småbolagsfond med fokus på 
svenska småbolag 

• Dagligt handlad alternativ
UCITS-fond 

• Huvudstrategi lång/kort med
en nettoexponering på -20 
procent till +60 procent
beroende på marknadssyn

• Lång portfölj med små- och
medelstora bolag. Koncentre-
rad portfölj med 15-25
innehav. Kort portfölj av större
bolag och index

• Delmandat i form av
kvantbaserad strategi lång
småbolag och kort OMX index 

• Riskhantering genom korta 
positioner i större bolag och
derivat 

• Aktivt arbete med hållbara
investeringar 

• Målavkastning >8 procent
efter avgift över en
investeringscykel till en risk
(standardavikelse) på 6-9 
procent. (Riskklass 4) 

Ansvarig för fonden Mikael Hanell. I 
förvaltarteamet ingår också Ulf 
Strömsten och Emil Nordström 




