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RISKINFORMATION 
Investeringar i fonder innebär en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att 
investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. CAAM Fund 
Services AB tar inte ansvar för direkt eller indirekt skada som grundar sig i användandet i materialet. Detta material är inte 
investeringsrådgivning och en investerare som överväger att investera i fonden bör läsa fondens faktablad, informationsbroschyr 
och teckningsdokumentation noggrant. Fonden får använda derivat. Dessa dokument finns tillgängliga på www.nordiccross.com.   
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FORTSATT POSITIVT FÖR SMALL CAP EDGE 
 
Fonden steg med 0,67 procent under månaden, till en risk på 10,15 
procent vilket ger en avkastning sedan start med 45,92 procent (dec-
17) efter avgifter till en risk på 8,76 procent (SBX 20,3%). Fondens 
risk mätt i standardavvikelse ökade något i februari främst p.g.a. 
större rörelser i samband med Q4 rapporterna. 

 
I USA sjönk ISM något men fortsatte att tydligt indikera expansion och 
arbetslösheten sjönk från 6,7 till 6,3 procent. I eurozonen steg det 
preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin medans den 
kinesiska motsvarigheten (Caixin) sjönk något men fortsatte att 
indikera expansion. Det är uppenbart att stimulanserna biter och om 
vaccineringstakten ökar så att samhället återgår till det normala till 
hösten växer sannolikt ekonomin rejält. 
 
Positiva bidrag i fonden under månaden kom från bl.a. Cellink vars 
affärsidé är att leverera produkter och kompletta lösningar som 
möjliggör utskrift av vävnad baserad på mänskliga celler, Slite Vind, 
norska biotechbolaget Photocure, VNV Global och Awardit som driver 
företags lojalitetsprogram (t.ex. SAS Eurobonus) genom att 
implementera nyckelfärdiga lösningar. Awardit tecknade i februari ett 
avtal med Saint-Gobain Sverige avseende övertagande av driften av 
samtliga lojalitetsprogram i företagsgruppen på SaaS-basis. På den 
negativa sidan är det innehaven i bl.a. Cantargia, Organo Click, Frisq, 
Transtema och de korta OMX positionerna som bidragit negativt. 
 
Fonden är positionerad mot sektorer som läkemedel/medicinteknik, 
kommunikation/service, samt IT, och fortsätter öka andelen ¨gröna¨ 
investeringar. 

 
Nya investeringar i februari är Ecoclime, Synact pharma, Exsistec 
och Fractal Gaming Group. Fonden har avyttrat innehaven i norska 
Meltwater, Zwipe, Huddly och Elektroimportoren, samt i Flexion 
moblile, EG7, Cint Group och VNV Global som alla gått väldigt starkt 
på börsen. 

 
Fonden ser fortsatt potential framöver även om räntan har börjat röra 
på sig uppåt och värderingarna i vissa fall har dragit iväg aningen 
mycket. 

FONDEN I KORTHET 
 
ISIN: LU1587858033/LU1587858892 
 
• 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. Koncentrerad 
portfölj med 15-25 innehav. Kort 
portfölj med 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 (standardavvikelse) på 
6-9 procent. (Riskklass 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudförvaltare för fonden är Mikael 
Hanell. I förvaltningsteamet ingår också 
Ulf Strömsten och Emil Nordström 
(derivat). 



Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587858033 • NAV 145.92 • 26 februari 2021  

Utveckling Volatilitet

Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start

0.67% 3.50% 15.79% 33.16% 16.66% 13.04% 12.58% 10.15% 9.08% 9.21% 12.23% 10.40% 9.01% 8.76%

-0.02% -0.04% -0.06% -0.16% -0.35% -0.49% -0.52% 0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

-1.75% -2.09% -1.56% -2.84% 0.16% 1.05% 0.84% 2.49% 2.34% 2.09% 3.14% 2.93% 2.70% 2.67%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

Nordic Cross Asset Management AB  ·  Lästmakargatan 22C  ·  111 44 Stockholm  ·  info@nordiccross.com  ·  www.nordiccross.com

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) och de två 
referenstillgångarna beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 26 
februari 2021 uppgick beloppet till 0.22 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. Nordic Cross Asset Management AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som 
indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.nordiccross.com. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 18 december 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 26 februari 2021.
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Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587858892 • NAV 148.20 • 26 februari 2021  

Utveckling Volatilitet

Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start

0.71% 3.59% 16.09% 33.77% 17.23% 13.60% 13.13% 10.15% 9.08% 9.21% 12.20% 10.37% 8.99% 8.73%

-0.02% -0.04% -0.06% -0.16% -0.35% -0.49% -0.52% 0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

-1.75% -2.09% -1.56% -2.84% 0.16% 1.05% 0.84% 2.49% 2.34% 2.09% 3.14% 2.93% 2.70% 2.67%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

Nordic Cross Asset Management AB  ·  Lästmakargatan 22C  ·  111 44 Stockholm  ·  info@nordiccross.com  ·  www.nordiccross.com

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 26 
februari 2021 uppgick beloppet till 0.22 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. Nordic Cross Asset Management AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som 
indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.nordiccross.com. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 18 december 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 26 februari 2021.
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