
 

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 – JANUARI 2022 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
VOLATIL START PÅ ÅRET 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) sjönk med 
4,8 procent under månaden (R-klassen), till en risk 
på 11,7 procent. Därmed har fonden avkastat 43,9 
procent sedan start (dec-17) efter avgifter. Detta till 
en risk på 8,8 procent (SBX 20,4%). Netto-
exponeringen i portföljen är cirka 5 procent (per 
den 31 januari).  
 
Det nya året inleddes med en oerhört volatil 
månad. Stockholmsbörsens breda index föll med 
9,8 procent, OMXS30 sjönk med 5,35 procent och 
Carnegie Small Cap Index tappade 12,9 procent.  
 
Efter en inledningsvis stark första vecka på året 
kom ränteoro och inflation att stöka till det rejält på 
marknaden. En oväntat hökaktig presskonferens 
efter Feds möte drev på oron ytterligare och 
marknaden förväntar sig nu fem räntehöjningar i 
USA för helåret.  

 
Tillväxtbolag och småbolag tyngde mest under 
månaden och likviditeten var svagare än vanligt 
under månaden, vilket bidrog till branta fall i många 
bolag. Samtidigt sågs tvära kast mot slutet av 
månaden där investerares riskaptit kom tillbaka. 
Fonden bör dock vara väl anpassad att kunna dra 
fördel av en mer volatil marknad, till följd av den 
flexibilitet som finns i förvaltningen. 
 
Under månaden inleddes rapportperioden och 
fonden hade två innehav som rapporterade, BHG 
samt Atvexa. Båda bolagen redovisade starka 
siffror och resterade bolagsrapporter ses fram emot 
med tillförsikt.  
 
Månadens främsta bidragsgivare var RLS Global. 
RLS Global är ett medtechbolag som arbetar med 
avancerad sårvård, framför allt för kroniska sår. 
Från och med årsskiftet ingår deras produkt 
ChloraSolv i Convatecs portfölj och säljs nu världen 
över med hjälp av Convatecs försäljningsteam. 
Detta bör vara en stark drivkraft för tillväxt de 
kommande åren, inte minst tack vare att den 
underliggande marknaden växer kraftigt. Dessutom 
är bolagets produkt både potent och lättanvänd.  
 
 
 
 
 
 

 
Ytterligare en stark bidragsgivare var Nanologica,  
ett spännande bolag som arbetar inom både 
kromatografi och läkemedelsutveckling. Bolaget 
närmar sig nu kommersialiseringsfasen inom 
kromatografi och kan börja leverera befintliga order. 
Därutöver har bolaget en mycket stark pipeline. 
Finansieringsbehovet för kommande månader har 
nyligen lösts, vilket tidigare legat som ett täcke över 
aktien. Detta är ett innehav som funnits i fonden i 
snart två år och där positionen ökats under hösten 
och vintern. 
 
Även Seafire var en stark bidragsgivare under 
månaden. Bolaget genomförde ytterligare ett 
förvärv under januari och fyllde samtidigt på kassan 
ordentligt. Seafire har hittills förvärvat tio bolag och 
den underliggande tillväxten under året har varit 
god. Det senaste förvärvet var DOFAB, som säljer 
fönster, dörrar och portar. DOFAB har haft en 
genomsnittlig tillväxt på 17 procent de senaste åren 
och har en högre marginal än gruppen i helhet.  
 
Fondens korta positioner i NENT, THULE och 
AMBU bidrog positivt och under månaden utökades 
antalet korta positioner i fonden, detta för att bättre 
kunna möta den volatila marknaden. 

 
På den negativa sidan tyngde Transtema mest. 
Bolaget vann under slutet av januari ett 
skiljeförfarande, men det räckte inte för att ta igen 
den stora nedgång som inledde året.  
 
Även Opticept bidrog negativt under månaden. Vid 
årsskiftet tog Syngenta över försäljningsansvaret 
för deras Optiboost-system och flertalet maskiner 
har redan levererats. Bolaget fick även in flera 
order för OliveCept-maskiner under januari och 
ligger i en bra position för att möta sina 
målsättningar under året. Opticept är fondens 
största innehav och vi väntar oss ett händelserikt 
år.  
 
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 UTVECKLING DE 5 SÄMSTA BÖRSDAGARNA SENASTE ÅRET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
2022 -4,81            -4,81 

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

Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-4.76% -4.76% 0.81% -0.03% 14.22% 10.97% 9.82% 11.72% 11.72% 9.11% 9.13% 10.97% 9.90% 8.81%

-0.05% -0.05% -0.15% -0.25% -0.20% -0.32% -0.46% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.10%

-0.96% -0.96% -2.05% -1.85% -1.12% 0.21% 0.62% 3.06% 3.06% 3.21% 2.84% 2.99% 2.88% 2.71%

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 31 
januari 2022 uppgick beloppet till 0.20 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 31 januari 2022.
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Utveckling Volatilitet

Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-4.81% -4.81% 0.51% -0.71% 13.56% 10.36% 9.24% 11.73% 11.73% 9.12% 9.19% 11.02% 9.94% 8.84%

-0.05% -0.05% -0.15% -0.25% -0.20% -0.32% -0.46% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.10%

-0.96% -0.96% -2.05% -1.85% -1.12% 0.21% 0.62% 3.06% 3.06% 3.21% 2.84% 2.99% 2.88% 2.71%

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 31 
januari 2022 uppgick beloppet till 0.20 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 31 januari 2022.
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