
 

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 – MARS 2022 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
FÖRSIKTIG OPTIMISM 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) steg 
med 2,1 procent under månaden, till en risk på 
12,2 procent. Därmed har fonden fallit med 5,0 
procent hittills i år och sedan start (december-
2017)  stigit med 43,6 procent efter avgifter, 
detta till en risk på 9 procent (SBX 22%). Netto-
exponeringen i portföljen är cirka 15 procent 
(per den 31 mars).  
 
Mars månad fortsatte att präglas av den 
hänsynslösa ryska invasionen av Ukraina samt av 
centralbanker som blivit ännu mer hökaktiga efter 
de rekordhöga inflationssiffrorna. OMXS30 föll med 
0,6 procent under månaden, medan det breda 
indexet var upp 2,5 procent.   

 
Stundtals kom riskaptiten tillbaka under mars, men 
flertalet vinstvarningar under månadens sista 
veckor bromsade uppgången. Orosmolnen fortsatte 
att hopas med nya nedstängningar i Kina på grund 
av corona, något som försvårar den globala 
komponentbristen ytterligare.  
 
Sannolikt kommer den stora osäkerheten i 
marknaden att bestå under de kommande 
månaderna, men det bör samtidigt finnas möjlighet 
att skapa god avkastning. Globalt har estimaten för 
rapporterna för första kvartalet kommit ner något, 
samtidigt som beräkningar för helåret 2022 har 
höjts. Efter att ha iakttagit hur de senaste 
kvartalsrapporterna har mottagits av börserna, är 
det sannolikt att den höga volatiliteten kopplad till 
resultat över eller under förväntningarna kommer 
att bestå. 
 
Månadens främsta bidragsgivare i fonden var 
Nanologica, som genomförde ett listbyte till 
Stockholmsbörsen. Bolaget står inför lansering av 
NLAB Saga, deras nanoporösa silika, som används 
för rening av läkemedel (främst insulin). Marknaden 
för insulin-rening är att betrakta som en 
oligopolmarknad med ett fåtal aktörer, där 
läkemedelsbolagen ofta använder sig av flera 
aktörer. Rening av insulin är en kostsam process. 
Nanologica har stor möjlighet att ta 
marknadsandelar, då deras produkt är upp till 40 
procent billigare än konkurrenternas. Bolaget har 
redan mottagit en första stor order från en kinesisk 

tillverkare av insulin och vi ser fram emot ett 
händelserikt år för bolaget.   
 
Även Opticept hade en stark utveckling under 
månaden, där bolaget skrev ett kommersiellt avtal 
med brittiska Flamingo Group för behandling av 
rosor. Flamingo Group är en stor aktör som årligen 
säljer 430 miljoner rosor till några av 
Storbritanniens största dagligvarukedjor. Det bör 
finnas goda möjligheter att utvidga avtalet och för 
Opticepts process för att förlänga hållbarheten på 
blommor att bli branschstandard. 
 
Transtema bidrog även starkt positivt under 
månaden. Bolaget slutförde förvärvet av norska 
bolaget Tessta Connect, som kommer att fungera 
som en plattform för fortsatt tillväxt i Norge. Tessta 
Connect adderar omkring 25 procent på 
Transtemas totala omsättning och har en högre 
marginal än gruppen som helhet. De senaste åren 
har Transtema utvecklats till ett välskött och 
lönsamt bolag med en unik marknadsposition. 
Utrullning av 5G samt ökad marknadsandel i Norge 
bör verka för fortsatt tillväxt kommande år. 
 
Störst negativt bidrag under mars månad kom från 
Zordix. Bolaget har transformerats i stor skala det 
senaste året med stora förvärv och ny vd. Efter en 
väldigt stark rapport för fjärde kvartalet har dock 
aktien fortsatt att halka efter marknaden. Under året 
har Zordix flera intressanta spelsläpp på gång, där 
vi särskilt ser fram emot Smalland, Bramble och 
Maximum Football. Bolaget visade en stark 
organisk tillväxt under  fjärde kvartalet och fonden 
ser med tillförsikt fram emot nästa kvartalsrapport, 
där det senaste förvärvet Maximum Games för 
första gången kommer att vara konsoliderat.  

 
Bland fondens korta positioner var det främst 
Electrolux som bidrog positivt, samtidigt som 
Investor och Indutrade tyngde. 

 
Under slutet av mars började vi öka fondens 
exponering något, men vi är fortsatt försiktiga när 
det gäller de kommande månadernas utveckling på 
börserna. Under månaden har fonden ökat 
positionerna i ett antal portföljinnehav där 
nedgångarna under året inte varit befogade och 
möjligheter att skapa fortsatt positiv avkastning 
kvarstår.   
 

  

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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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 2,11          -5,03 

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

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

2.17% -4.88% -0.77% 2.60% 23.98% 10.38% 9.39% 12.20% 12.21% 10.74% 9.72% 9.76% 10.24% 8.98%

-0.02% -0.08% -0.17% -0.25% -0.20% -0.31% -0.45% 0.09% 0.07% 0.08% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09%

-4.51% -6.19% -5.52% -5.52% -4.02% -2.00% -0.67% 7.57% 5.93% 4.97% 3.90% 3.18% 3.29% 3.01%

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 mars 
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.

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 mars 2022.
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Utveckling Volatilitet

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

2.11% -5.03% -1.05% 2.08% 23.26% 9.77% 8.80% 12.20% 12.22% 10.75% 9.75% 9.81% 10.28% 9.01%

-0.02% -0.08% -0.17% -0.25% -0.20% -0.31% -0.45% 0.09% 0.07% 0.08% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09%

-4.51% -6.19% -5.52% -5.52% -4.02% -2.00% -0.67% 7.57% 5.93% 4.97% 3.90% 3.18% 3.29% 3.01%

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 mars 
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.

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 mars 2022.
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