
 

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. 

 
NORDIC CROSS – EN DEL AV CAAM FUND SERVICES 

BOX 163 76   ê   LÄSTMAKARGATAN 22C   ê   103 27 STOCKHOLM    ê   WWW.NORDICCROSS.COM   ê  INFO@NORDICCROSS.COM   

MÅNADSKOMMENTAR – NOVEMBER 2021 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
FONDEN STARK TROTS VOLATIL 
MARKNAD 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) steg med 
3,4 procent under månaden, till en risk på 8,9 
procent. Därmed har fonden stigit med 8,6 procent 
hittills i år och sedan start med 53,1 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 november). Fondens 
korta positioner bidrog som helhet positivt till 
månadens avkastning. 
 
November innebar en fortsättning på den 
marknadsturbulens som rått de senaste 
månaderna. OMX30 föll med 2,2 procent under 
månaden och Carnegie Small Cap index gick ner 
med 0,4 procent. 
 
Osäkerheten beror bland annat på flaskhalsar i 
ekonomin, höga fraktpriser och covid-mutationen 
Omnikrom. Med tanke på dessa omständigheter är 
det viktigare, och svårare, än vanligt att välja rätt 
bland bolagen.  

 
Under månaden gick fonden in i Zordix som är ett 
bolag inom gaming. De är verksamma inom 
spelutveckling, publishing samt distribution och har 
via de senaste förvärven snabbt vuxit i storlek och 
omsättning. Vid slutet av månaden förvärvade 
bolaget den amerikanska publishern Maximum 
Games och fonden deltog i den efterföljande 
riktade emissionen. Förvärvet är transformativt för 
Zordix och mer än dubblar deras omsättning samt 
EBITDA på en proformabasis. Bolaget har en stark 
ledning och samtliga av de förvärvade bolagen är 
fortsatt stora ägare i Zordix och långsiktigt 
engagerade. 
 
Fonden gick även in i Bubbleroom som noterades 
under månaden. Bubbleroom säljer fest- och 
vardagskläder till kvinnor och står inför en 
spännande tillväxtresa. Bolaget har tidigare endast 
sålt produkter via deras egen hemsida, men har 
nyligen börjat sälja ett antal produkter via Zalando. 
Samarbetet har varit framgångsrikt och de har på 
kort tid nått en lika hög omsättning via Zalando som 
via den egna hemsidan, vilket lett till att bolaget har 
tvingats minska antalet produkter på plattformen, 
då de inte kunnat möta efterfrågan. Bolaget 
kommer under början av 2022 driftsätta sin nya 
lagerlösning, vilken kommer att fyrdubbla 
kapaciteten och sänka kostnaderna markant. 
Fonden ser med tillförsikt fram emot de kommande 
kvartalen och bolagets fortsatta tillväxt. 

 
Främsta bidragsgivare till fondens avkastning under 

november var Synsam som presenterade en 
mycket stark rapport med kraftig organisk tillväxt 
och ökad lönsamhet. Bolaget är väl positionerat för 
att konsolidera den nordiska marknaden och 
förbättra sin lönsamhet.  
 
Transtema var också en stark bidragsgivare under 
månaden. Bolaget ökade både omsättning och 
resultat under Q3 och har goda möjligheter att 
fortsätta sin tillväxt organiskt och genom förvärv. 
Transtema är väl positioneradt för att dra nytta av 
5G-utrullningen som väntas öka kraftigt under 
2022.  
 
Nordisk Bergteknik bidrog också under månaden, 
efter ett genomfört förvärv och en stark rapport. 
Bolaget fortsätter att bredda sin verksamhet med 
nya tjänster och geografier och kommer sannolikt 
att kunna redovisa stabilare intäkter som ett resultat 
av detta. Deras senaste förvärv av BGS Svenssons 
ses som positivt och kommer att stärka bolagets 
marginaler.  
 
Awardit har också haft en god utveckling under 
månaden, med en oerhört stark kvartalsrapport 
samt en uppdaterad guidning om att bli ett 
miljardbolag redan under 2022. Bolaget noterade 
också att fjärde kvartalet, som normalt är det 
starkaste kvartalet, har startat i linje med 
förväntningarna. Bolaget har gjort en fin 
konsolideringsresa de senaste åren och har nu ett 
starkt fäste i Tyskland där det fortsatt finns mer 
tillväxtmöjligheter, både organiskt och via förvärv.  
 
På den negativa sidan tyngde Frisq mest. Bolaget 
slöt under månaden ett avtal med UCB och Amgen 
för att underlätta implementering av vårdplaner, 
men det räckte inte för att skaka bort det negativa 
sentimentet kring aktien. Ledningen är fortsatt 
optimistisk inför framtiden och för samtal i både 
Sverige och Storbritannien inför potentiella 
implementeringar av deras vårdsystem. Avtalet 
med UCB och Amgen bevisar styrkan i bolagets 
produkt. 
 
Fonden är positionerad mot sektorer som 
läkemedel/medicinteknik, kommunikation/ service, 
samt IT, och fortsätter öka andelen ”gröna” 
investeringar. 
 
Slutligen kan vi konstatera att fonden levererade 
majoriteten av månadens avkastning på dagar då 
börsen föll och har fortsatt noll korrelation mot SPX 
index. Fonden har många nya, spännande bolag i 
portföljen och ser fram emot ett intressant 2022. 
 

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 Oscar Östlin. 
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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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 3,41  8,60 

*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) 

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.  
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Utveckling Volatilitet

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

3.46% 9.29% 6.48% 22.65% 18.31% 12.90% 11.98% 8.88% 8.57% 7.52% 8.69% 10.67% 9.58% 8.68%

-0.02% -0.17% -0.08% -0.18% -0.22% -0.34% -0.45% 0.11% 0.05% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

1.51% -0.47% 1.87% -0.61% -0.08% 0.98% 1.10% 4.64% 2.76% 3.05% 2.72% 2.94% 2.83% 2.70%

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 november 2021.

Small Cap Edge Small Cap Edge

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 30 
november 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. 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

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

3.41% 8.60% 6.16% 21.83% 17.62% 12.24% 11.39% 8.86% 8.64% 7.53% 8.75% 10.72% 9.62% 8.72%

-0.02% -0.17% -0.08% -0.18% -0.22% -0.34% -0.45% 0.11% 0.05% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

1.51% -0.47% 1.87% -0.61% -0.08% 0.98% 1.10% 4.64% 2.76% 3.05% 2.72% 2.94% 2.83% 2.70%

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 november 2021.

Small Cap Edge Small Cap Edge

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 30 
november 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. 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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8.86%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

NSJMMJNSJMMJNSJMMJNSJMMJ

20212020201920182017

Nordic Cross Small Cap Edge (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond


