
 

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 – JULI 2021 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
FONDEN MARGINELLT NER TROTS 
STARKA RAPPORTER 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) sjönk 
med 0,47 procent under månaden, till en risk på 
7,79 procent, vilket ger en avkastning sedan 
start (dec. 2017) på 43,5 procent efter avgifter till 
en risk på 8,81 procent (SBX 20,4%). 
Nettoexponeringen i portföljen är cirka 11 
procent. 
 
De globala besluten kommer påverka 
sentimentet under det andra halvåret. Federal 
Reserve (FED) beslutade att lämna den 
amerikanska styrräntan oförändrad inom 
spannet 0-0,25 procent. Enligt FED-chefen, 
Jerome Powell kommer centralbanken att 
fortsätta stödköpa amerikanska statspapper för 
omkring 120 miljarder dollar per månad. 
Anledningen till Powells fortsatta 
stödköpsstrategi är främst motiverat av den 
ihållande arbetslöshetsnivån i USA. Powell 
önskar se en starkare och tydligare 
återhämtningstrend i arbetskraftsiffrorna.  
 
IFO-indexet, den tyska industriindikatorn sjönk 
marginellt under juli och noterade 105, vilket kan 
jämföras med 106 i juni. Inköpschefsindexet för 
tjänstesektor i eurozonen ökade till 60,4 under 
månaden, vilket kan jämföras med 58 i juni. 
Delindexet för tillverkningsindustrin i eurozonen 
var ner marginellt under månaden till 62,6 som 
kan jämföras med 63,1 i juni. Kärninflationen i 
eurozonen mätte 0,9 procent i juli, vilket 
motsvarar samma nivå som i juni. Vid månadens 
räntebesked uppgav Christine Lagarde att 
inflationsutsikterna inom euroområdet fortsatt är 
väl under ECB:s mål. Centralbanken förväntar 
sig se en inflationshöjning under kommande 
månader, drivet av faktorer som exempelvis 
kraftiga förändringar i oljepriset, vilket förväntas 
normaliseras i början på 2022.  
  
Ett innehav som är nytt i fonden är Profoto 
Holding som erbjuder produkter inom 
ljussättning av bilder. Bolagets kunder består 
primärt utav professionella fotografer. Bolaget 
bedriver också forskning och utveckling inom 
exempelvis blixtlängd, laddtid och kameror för 
smartphones. Bolaget säljer globalt. 
 

 
Positiva bidragsgivare under månaden var bland 
andra NGS, ett bemanningsbolag inom vård, 
skola, och ekonomi. Verksamheten bedrivs inom 
ett flertal affärsområden med fokus på offentlig 
sektor. Exempel på bemanningsstyrka innefattar 
läkare, sjuksköterskor, socionomer och 
förskollärare. Idag bedrivs verksamhet inom den 
nordiska marknaden. NGS Group rapporterade 
under månaden en ökad omsättningen och 
fördubblade sitt resultat det andra kvartalet. 
Omsättningen steg 22,4 procent till 131 miljoner 
kronor (107). Rörelseresultatet motsvarade 5,5 
miljoner kronor (2,3), med en rörelsemarginal på 
4,2 procent (2,1) 
 
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.  
 
Även OssDesign bidrog positivt under juli. 
Bolaget är verksamt inom läkemedelsbranschen 
och utvecklar patientspecifika regenerativa 
implantat med syfte att återställa 
skallbensdefekter. I samband med det nyligen 
genomförda förvärvet av Sirakoss Ltd, breddade 
bolaget sin produktportfölj med innovativa 
ortobiologiska lösningar, inklusive en syntetisk 
bengraft numera kallat OssDsign Catalyst. 
Produkten är baserad på nanokristaller med en 
unik struktur och kemi som är utvecklat att 
stimulera kroppens naturliga benbildning. 
 
På den negativa sidan fanns bland annat den 
korta positionen i OMX samt RLS, Frisq och 
Nanologica trots att samtliga dessa bolag kom 
med positiva nyheter under månaden. RLS nya 
avtal med ConvaTec bör generera orders i höst, 
Frisq tecknade ett nytt avtal med Capio och 
Nanologica står inför en spännande tillväxtfas 
där nya kundavtal inom kromatografisegmentet 
kan bli betydelsefulla. 
 
Fonden är fortsatt positionerad mot sektorer 
som läkemedel/medicinteknik, kommunikation/ 
service, samt IT, och fortsätter öka andelen 
”gröna” investeringar. 

 
 

  

FONDINFORMATION 
ISIN, R-klass 
ISIN, 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

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

-0.43% 2.00% -0.83% 20.81% 13.69% 9.63% 11.02% 7.77% 9.04% 9.18% 8.97% 10.84% 9.40% 8.77%

-0.01% -0.12% -0.10% -0.16% -0.29% -0.41% -0.48% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

1.57% -0.15% 0.20% -0.30% -0.50% 1.30% 1.29% 2.44% 2.35% 2.39% 2.16% 2.90% 2.66% 2.63%

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 30 juli 2021.

Small Cap Edge Small Cap Edge

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 juli 
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.
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Utveckling Volatilitet

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

-0.47% 1.56% -1.22% 20.04% 13.03% 9.02% 10.43% 7.79% 9.14% 9.29% 9.02% 10.88% 9.44% 8.81%

-0.01% -0.12% -0.10% -0.16% -0.29% -0.41% -0.48% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

1.57% -0.15% 0.20% -0.30% -0.50% 1.30% 1.29% 2.44% 2.35% 2.39% 2.16% 2.90% 2.66% 2.63%

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 30 juli 2021.

Small Cap Edge Small Cap Edge

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 juli 
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.
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