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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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TUFF MÅNAD FÖR FONDENS STRATEGI 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”Fonden”) backade med 3,6 procent 
under månaden, till en risk på 8,7 procent vilket ger en avkastning 
sedan start med 41 procent (dec-17) efter avgifter till en risk på 8,76 
procent (SBX 20,2%). 
 
Fondens strategi hade en av sina tuffaste månader sedan start. Small 
Cap Edges strategi bygger på att vara lång småbolag och kort OMX 
eller stora bolag, Under mars så gick OMX starkt medan 
småbolagsindex för First North hamnade runt nollan på månaden. 
Stor del av uppgången i OMX var drivet av nettoflöden till 
aktiemarknaden på över 50 mdr under  första kvartalet enkom, där 
stor del utgjordes av ”passiva pengar” i olika indexprodukter. 
Dessutom sågs en rotation ur tillväxt till fördel för värdeaktier vilket 
också bidrog negativt och resulterade i en negativ avkastning för 
fonden. Liknande mönster har observerats flera gånger tidigare men 
småbolagen har kommit tillbaka med lite eftersläpning och ofta med 
råge. Som påpekats vid ett flertal tillfällen så kommer fonden sällan 
att avksta linjärt med börsen, utan bolagens prestationer är det som 
kommer vara avgörande för fondens avkastning över tid. 
 
Positiva bidrag i fonden under månaden kom från bl.a. från Ferroamp 
som är verksamma inom cleantech sektorn. Bolaget utvecklar en rad 
olika modulära system och tekniska plattformar för energilagring. 
Lösningarna används huvudsakligen i fastigheter, men även i 
integration med laddning av diverse elfordon. Ett annat av fondens 
cleantechbolag som bidrog positivt var Ecoclime Group som är ett 
miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden. Bolaget levererar 
inomhusklimat med cirkulära energisystem för återvinning av värme 
från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. 
Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som kan integreras med 
kundernas befintliga energisystem för värme och tkyla samt 
fastighetsautomation. Andra bolag som bidrog var bla Tagmaster, 
NGS och  norska Photocure. På den negativa sidan var det den korta 
OMX positionen som bidrog mest negativt, andra aktier var bl.a. 
Bublar Group vars lansering av Hello Kitty sköts upp och OssDesign 
som annonserade en företrädesemission som tryckte kursen. 
Cantargia påverkades negativt kursmässigt av Novartis, då 
konkurrenten presenterade undermåliga fas 3 resultat inom samma 
område som Cantargia forskar inom. 
 
Fonden är positionerad mot sektorer som läkemedel/medicinteknik, 
kommunikation/service, samt IT, och fortsätter öka andelen ¨gröna¨ 
investeringar. 
 
Fonden har sålt innehaven i norska Mercell Holding, Paxman och 
Bredband2. Nya investeringar i fonden är Embellence Group 
(verksamma inom detaljhandeln med varumärken som Cole & Son, 
Wall & decò, Boråstapeter, Perswall och Pappelina), Atvexa (som 
äger och driver förskolor och skolor), Existec Group, (ett IT-
konsultbolag som är verksamma inom digitaliseringen av små och 
medelstora bolag) och ACQ Bure (börsens första så kallade SPAC 
bolag). 
 

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 140.65 • 31 mars 2021  

Utveckling Volatilitet

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

-3.61% -0.23% 11.03% 48.85% 13.81% 11.85% 10.94% 8.70% 9.07% 9.62% 9.74% 10.54% 9.13% 8.77%

-0.02% -0.06% -0.09% -0.15% -0.34% -0.48% -0.51% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

0.15% -1.95% -2.19% -2.50% -0.19% 0.83% 0.86% 2.85% 2.56% 2.25% 2.23% 2.93% 2.72% 2.68%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 31 mars 2021.

Small Cap Edge Small Cap Edge

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 31 mars 
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.
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Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587858892 • NAV 143.19 • 31 mars 2021  

Utveckling Volatilitet

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

-3.38% 0.08% 11.53% 49.80% 14.47% 12.48% 11.54% 8.31% 8.93% 9.55% 9.67% 10.49% 9.09% 8.73%

-0.02% -0.06% -0.09% -0.15% -0.34% -0.48% -0.51% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

0.15% -1.95% -2.19% -2.50% -0.19% 0.83% 0.86% 2.85% 2.56% 2.25% 2.23% 2.93% 2.72% 2.68%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 31 mars 2021.

Small Cap Edge Small Cap Edge

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 31 mars 
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.
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