
 

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 – FEBRUARI 2022 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
BÖRSEN FORTSÄTTER FALLA 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) sjönk med 
2,3 procent under månaden (R-klassen), till en risk 
på 12,7 procent. Därmed har fonden gått ned med 
7 procent hittills i år och sedan start (dec-17) 
avkastat 40,6 procent efter avgifter, detta till en risk 
på 8,9 procent (SBX 20,4%). Nettoexponeringen i 
portföljen är cirka -5 procent (per den 28 februari).  
 
Volatiliteten intensifierades under februari och 
månaden slutade på värsta tänkbara sätt då 
Ryssland invaderade Ukraina. Våra tankar går till 
det ukrainska folket i denna synnerligen hemska 
tid.  
 
Svenska börsen fortsatte falla under månaden, 
OMXS30 sjönk 6,8 procent och har därmed fallit 
med 16 procent hittills i år. Carnegies small cap 
index följde samma mönster och gick ned med 6,4 
procent under februari. Indexet har därmed fallit 
18,5 procent hittills i år.  

 
Månaden präglades av hög volatilitet i marknaden, 
med kraftiga kursrörelser drivna av både kvartals-
rapporter och geopolitisk oro. Vinstutvecklingen för 
börsbolagen har över lag varit bra under rapport-
perioden, även om många av dem hade lätta 
jämförelsetal. Förväntningarna på Feds agerande 
under året har varierat kraftigt och växlat från tre 
räntehöjningar till sju stycken, för att nu vara 
tillbaka någonstans däremellan. 
 
Bland fondens rapportbolag var det många som 
överraskade positivt. Awardit levererade återigen 
över både våra samt analytikers estimat med en 
rekordstark marginal och bolaget upprepade målet 
om att nå en miljard i omsättning under 2022. 
Awardit är marknadsledare inom lojalitetsprogram 
och presentkort och har fortsatt mycket tillväxt att 
hämta när samhällen öppnar upp igen efter 
pandemin. 
 
Även Ecoclime hade en stark rapport där de 
återigen visade fin tillväxt och fortsatt hög 
efterfrågan på deras produkter. Ecoclime är ett av 
fondens innehav inom energieffektivisering. Deras 
system Evertherm återvinner energi från spillvatten 
i fastigheter för att på så sätt minska energi-
förbrukningen. När kraven på fastigheters 
energianvändning blir högre, samtidigt som 
energipriser fortsätter att stiga, finns goda 

förutsättningar för deras system och därmed en 
ökad försäljningen de kommande åren.  
 
Månadens främsta bidragsgivare var Xbrane 
Biopharma som under februari både publicerade 
positiva data från deras fas-3 studie för Xlucane 
och slöt ett globalt kommersialiseringsavtal med 
Biogen för deras biosimilar Cimzia. Xbrane är ett 
biotechbolag som arbetar med att framställa 
biosimilarer för läkemedel vars patent har gått ut. 
De närmar sig en global lansering för deras första 
läkemedel Xlucane, där en ansökan skickades in 
om marknadsgodkännande för Europa i september 
2021. Bolaget planerar även att ansöka om 
amerikanskt godkännande under de kommande 
veckorna. Biosimilarer är ett intressant område, inte 
minst då diskussioner om prissättning på läkemedel 
ständigt är på tal.  
 
Ytterligare en positiv bidragsgivare var Avensia, 
som återigen presenterade en stark kvartals-
rapport. Avensia är en IT-konsultfirma som i över 
tio år har haft en organisk tillväxt överstigande 20 
procent i snitt. De valde att sänka sina marginaler 
under pandemin för att kunna fortsätta anställa, 
vilket i efterhand varit helt rätt beslut då bristen på 
arbetskraft i sektorn är stor.  
 
Även Zordix levererade en väldigt stark 
kvartalsrapport under månaden, där bolaget visade 
på imponerande 48 procent i organisk tillväxt. 
Bolaget har nyligen fått en ny vd där grundaren och 
tidigare vd Matti Larsson kommer stanna kvar i 
styrelsen och Christina Seelye, vd för Zordix 
senaste förvärv Maximum Games, axlar rollen som 
ny vd. Zordix har en mängd spännande spelsläpp 
under året och har visat att de kan förvärva starka 
bolag med fin organisk tillväxt och integrera dessa 
effektivt. Förhoppningen är att det kommande året 
tydligt kommer att visa den transformativa resa som 
bolaget gjort.  

 
Fondens korta positioner i MIPS, CINT och AMBU 
gav starka positiva bidrag. Fonden såg även 
positiva bidrag från de korta positionerna i EQT, 
Beijer Ref, Thule, Intrum och NIBE. 

 
Under månaden minskades exponeringen 
ytterligare och fonden har haft en negativ 
nettoexponering under februaris sista vecka. 
Volatiliteten lär fortsätta under våren och fonden är 
väl positionerad för att kunna dra fördel av både 
upp- och nedgångar på börsen.  

  

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 3,41 -1,25 7,25 
2022 -4,81 -2,30           -7,00 

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

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

-2.25% -6.90% -3.82% -2.95% 16.57% 9.89% 9.05% 12.70% 12.09% 9.96% 9.38% 10.66% 10.07% 8.90%

-0.02% -0.07% -0.14% -0.25% -0.20% -0.31% -0.45% 0.03% 0.06% 0.07% 0.05% 0.05% 0.06% 0.09%

-0.80% -1.76% -2.45% -0.90% -2.28% -0.04% 0.42% 5.97% 4.65% 3.89% 3.18% 3.14% 3.01% 2.80%

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 28 februari 2022.

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 28 
februari 2022 uppgick beloppet till 0.19 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

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

-2.30% -7.00% -4.08% -3.63% 15.91% 9.28% 8.46% 12.73% 12.11% 9.97% 9.44% 10.70% 10.11% 8.93%

-0.02% -0.07% -0.14% -0.25% -0.20% -0.31% -0.45% 0.03% 0.06% 0.07% 0.05% 0.05% 0.06% 0.09%

-0.80% -1.76% -2.45% -0.90% -2.28% -0.04% 0.42% 5.97% 4.65% 3.89% 3.18% 3.14% 3.01% 2.80%

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 28 februari 2022.

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 28 
februari 2022 uppgick beloppet till 0.19 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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