
 

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 – JUNI 2021 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
FONDEN MARGINELLT NER I JUNI 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) sjönk 
med 0,24 procent under månaden, till en risk på 
6,47 procent vilket ger en avkastning sedan start 
(dec-17) på 44 procent efter avgifter till en risk 
på 8,83 procent (SBX 20,6%). 
Nettoexponeringen i portföljen är i dagsläget ca 
17 procent. 
 
De globala besluten kommer att påverka 
sentimentet under andra halvåret. President 
Biden har annonserat en överenskommelse med 
senaten om ett stort infrastrukturprogram som 
kommer att omfatta uppgraderingar av vägar, 
broar och bredbandsnätverk över de åtta 
kommande åren. 
 
FED presenterade resultatet av de olika 
stresstester som genomförts på amerikanska 
banker för att undersöka motståndskraften vid 
en potentiell ekonomisk kollaps. Under 2020 
förbjöds amerikanska banker att distribuera 
kapital genom utdelningar eller aktieåterköp till 
sina aktieägare. Dessa restriktioner förväntas nu 
lättas, vilket öppnar upp för generösa 
utdelningar kommande år.  
 
G7s finansministrar har kommit överens om en 
ny skatt, som initialt kommer att påverka 
världens 100 största företag. Den nya skatten 
föreslås uppgå till 20 procent för bolag med en 
vinstmarginal som överstiger 10 procent och 
kommer baseras på företagets omsättning.  
 
I Europa har Merkel och Macron försökt förbättra 
EU:s relationer till Ryssland då de bjudit in 
Vladimir Putin till dialog vid kommande 
europeiska konferenser. Detta efter att president 
Biden under senare tid har arbetat för 
förbättrade relationer mellan USA och Ryssland. 
Förslaget om att bjuda in och förbättra dialogen 
med Ryssland har dock mött motstånd från ett 
flertal europeiska länder, bland annat Polen, 
Nederländerna och Sverige som motsätter sig 
förslaget. EU-konferenser med Ryssland som 
deltagare har förbjudits sedan annekteringen av 
Krim-halvön under 2014. 
 
Antalet ”gröna” investeringar har ökat i fonden, 
och ett nytt innehav i fonden är OX2 som 
utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. 
Bolaget har specialiserat sig inom utveckling av 

land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, 
nätanslutningar, energilagring och förvaltning av 
egenutvecklade projekt. Verksamheten 
innefattar förvärv av projekträttigheter, 
projektutveckling och leverans av projekten 
genom byggnation samt teknisk och kommersiell 
förvaltning. Bolaget är verksamt på den 
europeiska marknaden.  
 
Vi tror att 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.  

  
Ett annat innehav som är nytt i fonden är Maven 
Wireless, en leverantör inom trådlösa 
täckningslösningar och särskilt distribuerade 
antennsystem. Bolagets produkter gör det 
möjligt för kunder att utöka bandbredd och 
kapacitet för sin trådlösa infrastruktur med RF-
prestanda och dataflöde. Tjänsterna används för 
att säkerställa mobiltäckning i tunnlar, på tåg, 
tunnelbanor, arenor och i byggnader. 
 
Positiva bidragsgivare under månaden var bland 
andra Awardit - en systemintegratör och 
distributör som erbjuder belöningssystem till 
företag, innehållande exempelvis kundklubbar 
och lojalitetsprogram. 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. 
Exsitec - ett IT-konsultbolag verksamt inom 
digitaliseringen av små och medelstora bolag. 
 
Negativa bidragsgivare var bland andra 
Goodbye Kansas, Tagmaster och Photocure. 
  
Fonden är positionerad mot sektorer som 
läkemedel/medicinteknik, kommunikation/ 
service, samt IT, och fortsätter öka andelen 
”gröna” investeringar. 

 
 

 
 

 
 

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 

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

*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) 
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Utveckling Volatilitet

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

-0.24% 2.04% 2.04% 27.85% 15.62% 10.60% 10.84% 6.47% 9.38% 9.38% 8.96% 10.83% 9.44% 8.83%

-0.02% -0.11% -0.11% -0.15% -0.30% -0.43% -0.49% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

0.62% -1.70% -1.70% -1.69% -0.89% 0.52% 0.87% 2.06% 2.28% 2.28% 2.07% 2.89% 2.65% 2.63%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 163 76      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

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 juni 
2021 uppgick beloppet till 0.23 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. CAAM Fund Services 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.caamfundservices.se. 

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 juni 2021.
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Utveckling Volatilitet

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

-0.20% 2.44% 2.44% 28.54% 16.23% 11.21% 11.43% 6.47% 9.28% 9.28% 8.89% 10.77% 9.40% 8.80%

-0.02% -0.11% -0.11% -0.15% -0.30% -0.43% -0.49% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

0.62% -1.70% -1.70% -1.69% -0.89% 0.52% 0.87% 2.06% 2.28% 2.28% 2.07% 2.89% 2.65% 2.63%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 163 76      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

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 juni 
2021 uppgick beloppet till 0.23 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. CAAM Fund Services 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.caamfundservices.se. 

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 juni 2021.
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