
 

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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MÅNADSKOMMENTAR – APRIL 2021 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
Stark återhämtning i april 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) steg 
med 4,51 procent under månaden, till en risk på 
7,96 procent vilket ger en avkastning sedan start 
med 46,99 procent (dec-17) efter avgifter till en 
risk på 8,76 procent (SBX 20,3%). 
 
Rotationen ur tillväxt till fördel för värdeaktier 
fortsatte under april vilket bidrog negativt till 
fondens avkastning, då stor del av de korta 
positionerna utgörs av OMX. Trots detta så steg 
fonden med ca 4,5 procent under april. 
Volatiliteten i marknaden har ökat, inte minst 
pga att värderingarna har dragit iväg, så 
rapporter som inte når upp till de höga 
förväntningarna som ligger i marknaden 
tenderar att straffas rejält. Vi är nu mitt uppe i 
rapportperioden och överlag har det sett bättre 
ut än förväntat, men frågan är om vi sett peaken 
för verkstadssektorn eller om vi kan få en 
multipelexpension under andra halvåret likt den 
vi såg 2007. Småbolagen har ännu inte hämtat 
tillbaka det stora gapet som har skapats mot 
largecaps under årets första tertial, men vi tror 
att spreaden kommer minska succesivt under 
året, vilket borde gynna fonden.  
 
I USA har Biden-administrationen annonserat 
ytterligare ett räddningspaket på drygt 1 800 
miljarder dollar som framförallt ska användas till 
att förbättra det sociala säkerhetsnätet. 
Finansieringen ska ske genom skattehöjningar 
för höginkomsttagare och företag. Ytterligare 
utspel kommer från finansminister Yellen där 
ambitionen är att få till en global minimiskatt för 
främst globala storföretag för att säkerställa att 
världsekonomin växer. Målet är att redan i 
sommar nå en överenskommelse. Värt att 
notera är att skatt, inflation och penningpolitik 
står högt på politikernas agenda och kommer att 
påverka börsen. 
 
Antalet ”gröna” investeringar har ökat i fonden 
och bidragit positivt till avkastningen. Vi tror att 
dessa och ytterligare bolag i sektorn kommer 
utgöra en betydande del av framtida avkastning. 
Viktigt dock att bära med sig som investrare i 
fonden är att man bör ha en investeringshorisont 
som är 2–3 år, då dessa bolag inte kommer röra 
sig linjärt med börsen utan äger sin egen 
agenda helt. Flera av fondens innehav har lidit 
omsättningsmässigt av covid-19, till exempel på 
grund av möjlighet att besöka, installera eller få 

prioritering hos kund men vi tror att de har stor 
chans till revansch under andra halvåret.  
 
Positiva bidrag i fonden under månaden kom 
från bl.a från:  
Ecoclime Group - 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 kyla samt fastighets-automation.  
Tagmaster - ett teknikbolag som utvecklar, 
tillverkar, marknadsför och säljer 
radiofrekvensbaserade produkter och system 
(RFID) för automatisk identifiering av fordon, 
spårbunden trafik, transporter och individer.  
Produkterna exporteras huvudsakligen till 
Europa, Asien och Nordamerika.  
Awardit - en systemintegratör och distributör 
som erbjuder belöningssystem till företag (SAS 
Eurobonus), innehållande exempelvis 
kundklubbar, lojalitetsprogram, 
motivationsprogram, poängvalutor och 
poängshoppar. Tekniken utgår ifrån bolagets 
molnbaserade plattform som tillhandahålls som 
en webbdistribuerad tjänst. Bolagets tjänst 
används främst för att förbättra kundrelationer, 
både B2B och B2C.  
Transtema – en leverantör av nätverks- och 
kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder 
design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska 
konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, 
kommuner, kraftbolag samt större företag. 
 
På den negativa sidan fanns bland andra 
Ferroamp som har gått starkt senaste tiden 
men konsoliderat på en aningen lägre nivå, samt 
RLS, Readly och Rhovac. 
 
Fonden är positionerad mot sektorer som 
läkemedel/medicinteknik, kommunikation/ 
service, samt IT, och fortsätter öka andelen 
”gröna” investeringar. 
 
Fonden har sålt innehavet i Synact Pharma. 
Inga nya investeringar gjordes i april. 
 
 
 

FONDINFORMATION 
ISIN, R-klass 
I-klass 

LU1587858033 
LU1587858892 

Startdatum 18 dec. 2017 

Förvaltarbolag FundRock 
Management 
Company 
S.A. 

Legal struktur UCITS IV 
Hemvist Luxembourg 
Handel Daglig 

Tillsynsmyndighet CSSF 
Depåbank SEB 
Fast avgift R: 1,4% 

I: 1,0% 
Prestationsbaserad 
avgift* 

20% 

Risk 4 (av 7) 
Klassificering enligt 
SFDR 

Artikel 8 

*Underlaget för beräkningen av 
prestationsbaserad avgift är den del av 
andelsklassens avkastning som, efter avdrag 
för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock 
lägst noll) för OMX T-Bill index uppräknat 
från tidigare högsta fondandelsvärde (så 
kallat high-watermark) 

Ansvarig för fonden är Mikael 
Hanell. I förvaltningsteamet ingår 
också Ulf Strömsten (aktier) samt 
Emil Nordström (derivat). 
 



Nordic Cross Small Cap Edge (I-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587858892 • NAV 149.64 • 30 april 2021  

Utveckling Volatilitet

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

4.50% 4.59% 16.75% 44.55% 17.80% 13.47% 12.72% 7.96% 8.79% 9.16% 9.30% 10.54% 9.15% 8.72%

-0.01% -0.07% -0.09% -0.14% -0.32% -0.46% -0.50% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

-0.07% -2.02% -2.48% -2.22% -0.31% 0.81% 0.82% 1.57% 2.36% 2.26% 2.12% 2.90% 2.70% 2.66%

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 30 april 
2021 uppgick beloppet till 0.24 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 30 april 2021.
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Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587858033 • NAV 146.99 • 30 april 2021  

Utveckling Volatilitet

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

4.51% 4.26% 16.29% 43.77% 17.16% 12.84% 12.12% 7.96% 8.90% 9.24% 9.37% 10.59% 9.18% 8.76%

-0.01% -0.07% -0.09% -0.14% -0.32% -0.46% -0.50% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

-0.07% -2.02% -2.48% -2.22% -0.31% 0.81% 0.82% 1.57% 2.36% 2.26% 2.12% 2.90% 2.70% 2.66%

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 30 april 
2021 uppgick beloppet till 0.24 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 30 april 2021.
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7.96%
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