
 

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 – OKTOBER 2021 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
STARK START PÅ RAPPORTPERIODEN 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) steg med 
2,0 procent under månaden, till en risk på 7,1 
procent. Därmed har fonden stigit med 5,0 procent 
hittills i år och sedan start med 48,1 procent (dec-
17) efter avgifter, detta till en risk på 8,7 procent 
(SBX 20,4%). Nettoexponeringen i portföljen är 
cirka 20 procent (per den 30 september).  
 
September innebar starten för rapportsäsongen 
och som väntat var volatiliteten i akterna generellt 
sett hög för rapporterande bolag. 
 
Fraktproblem och halvledarbrist kom att prägla 
många av månadens kvartalsrapporter och 
visibiliteten inför fjärde kvartalet är fortsatt låg. 
Sannolikt kommer nuvarande problem att kvarstå 
till följd av brist på lastbilschaufförer i Europa och 
flaskhalsar bland containerfartyg. Som en effekt av 
detta rapporterade många konsumentbolag 
sjunkande marginaler, vilket fick marknaden att 
reagera. 

 
Det har fortsatt att vara högt tempo på 
börsnoteringar under månaden och Volvo har nu 
två noterade bolag i och med noteringen av Volvo 
Cars.  
 
Fonden gick in som ägare i tre nya bolag under 
oktober, BHG Group, Nordisk Bergteknik och 
Synsam, där de två senare är nya på börsen. BHG 
Group är ett e-handelsbolag fokuserat på 
heminredning, trädgårdsprodukter och byggvaror 
genom sin portfölj av varumärken såsom 
Bygghemma, Nordic Nest och Furniturebox. Aktien 
föll kraftigt som ett resultat av försämrade 
marginaler under månaden, vilket gav ett väldigt 
intressant ingångsläge.  
 
Nordisk Bergteknik är ett bolag verksamt inom 
infrastruktur, bergshantering och grundläggning. 
Bolaget har tidigare vuxit både organisk och genom 
förvärv och planerar för stark fortsatt tillväxt 
framöver. Nordisk Bergteknik har förutsättningar att 
utvecklas väl de kommande åren, mycket drivet av 
stora satsningar inom infrastruktur.  
 
Synsam är en återförsäljare av glasögon, linser och 
solglasögon som är marknadsledande i Sverige. 
Bolaget har haft en fin tillväxt och tagit 
marknadsandelar i Norden, samtidigt som de 
förbättrat sina marginaler, framför allt genom deras 
prenumerationsmodell.   
 

Främsta bidragsgivare till fondens avkastning under 
oktober var Maven Wireless, som under månaden 
tecknade ett stort avtal med en fransk 
systemintegratör och även presenterade en rapport 
med kraftigt ökad orderingång och omsättning. 
Bolaget har ett stort produktutbud och 
bedömningen är att det står inför en stark 
tillväxtresa de kommande åren.  
 
Innehavet i Opticept vår återigen en stark 
bidragsgivare, där bolaget fortsatt fått in nya order 
och samtidigt skrivit ett avtal med Syngenta för 
global försäljning av bolagets Optiboost-system. 
Syngenta är världsledande inom jordbruk och har 
försäljning i över 90 länder. Det är en utmärkt 
partner när Optiboost påbörjar sin 
kommersialiseringsresa. Det finns stor potential i 
Opticepts teknologier, där värde skapas i alla led, 
samtidigt som bolaget bidrar till minskat svinn och 
klimatavtryck i transporter. 
 
Avensia bidrog även starkt under oktober, då 
bolaget återigen levererade ett kvartal av stark 
tillväxt och ökad rörelsemarginal. De fortsätter att få 
in nya kunder och slöt bland annat avtal med 
Lindex och BabyWorld under kvartalet. 
Övergången till e-handel, som förstärkts i spåren av 
pandemin, bör spela bolaget väl i händerna. 
 
På den negativa sidan tyngde Embellence Group 
mest. Bolaget redovisade en ökad omsättning men 
lägre vinst under kvartalet. Rapporten visade också 
ökande kostnader för försäljning, varuförsörjning 
och vädereffekter minskade efterfrågan på deras 
inredning. Bolaget meddelade samtidigt nya 
satsningar inom varumärket Cole & Son och 
upprepar att de avser expandera genom förvärv. 
Problemen inom varuförsörjning och tidigare 
vädereffekter bör vara kortsiktiga och vi bedömer 
bolagets framtid som positiv. 
 
Fonden är fortsatt 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 

*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 Oscar Östlin. 
I förvaltningsteamet ingår också Ulf 
Strömsten (aktier) samt Emil 
Nordström (derivat). 
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FONDENS 10 STÖRSTA INNEHAV (PER 29 OKT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÅNATLIG AVKASTNING (R-KLASSEN) 

 

 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 
2017            -0,13 -0,13 
2018 0,37 0,93 -0,71 1,84 3,79 0,12 3,65 -0,29 0,30 -1,32 -0,44 -1,99 6,26 
2019 0,90 0,62 0,71 -1,30 2,33 -1,88 4,59 -0,08 -5,56 -0,54 4,78 -1,30 2,87 
2020 2,22 -6,21 -9,72 8,20 5,46 4,36 6,23 5,43 0,52 -0,22 -0,58 12,18 29,14 
2021 2,82 0,67 -3,61 4,51 -1,89 -0,24 -0,47 2,37 -1,01 2,03   5,01 

FONDEN I KORTHET 
Nordic Cross Small Cap Edge är en 
alternativ aktiefond som använder 
såväl korta positioner som derivat 
för att reducera marknadsrisk. 
Portföljen består av ca 25 långa 
positioner, samt ett antal korta 
positioner som utgörs av främst 
largecaps och OMX. Fonden kan 
också ta korta positioner i mindre 
bolag, dock ej SEK <20 miljarder i 
marketcap. Därmed erbjuds 
investerare potentialen i små bolag, 
till lägre risk. 
 
NORDIC CROSS I KORTHET 
Nordic Cross är ett varumärke inom 
ramarna för CAAM Fund Services 
AB, en del av Carneo-koncernen. 
Nordic Cross fonder förvaltas av 
team med lång erfarenhet av aktier, 
räntor och derivat.  

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%

Tran
ste

ma G
rou

p A
B R

eg

Tag
Mas

ter
 AB Bea

rer
 B

NGS G
rou

p A
B R

eg

Opti
Cep

t T
ec

hn
olo

gie
s A

B

RLS
 G

lob
al 

AB R
eg

Prof
oto

 H
old

ing
 AB (p

ub
l)

Slite
vin

d A
B R

eg

Award
it A

B Pub
l

Ave
ns

ia 
AB R

eg

Eco
clim

e G
rou

p A
B

Portföljvikt



LU1587858892 • NAV 151.13 • 29 oktober 2021  

Utveckling Volatilitet

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

2.07% 5.63% 1.00% 18.03% 18.95% 11.81% 11.28% 7.11% 8.54% 8.39% 8.80% 10.59% 9.51% 8.68%

-0.01% -0.15% -0.08% -0.16% -0.24% -0.36% -0.45% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

-0.00% -1.95% 0.07% -2.39% -1.07% 0.73% 0.73% 3.12% 2.49% 2.56% 2.41% 2.82% 2.73% 2.64%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 16376      ·      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 29 
oktober 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 29 oktober 2021.
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Utveckling Volatilitet

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

2.03% 5.01% 0.72% 17.24% 18.26% 11.16% 10.69% 7.09% 8.61% 8.44% 8.86% 10.65% 9.55% 8.71%

-0.01% -0.15% -0.08% -0.16% -0.24% -0.36% -0.45% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10%

-0.00% -1.95% 0.07% -2.39% -1.07% 0.73% 0.73% 3.12% 2.49% 2.56% 2.41% 2.82% 2.73% 2.64%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 16376      ·      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 29 
oktober 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 29 oktober 2021.
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