
 

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 – APRIL 2022 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
TUFFT BÖRSKLIMAT FÖR SMÅBOLAG 
 
Nordic Cross Small Cap Edge (”fonden”) sjönk med 
4,4 procent under månaden, till en risk på 13,3 
procent. Därmed har fonden avkastat -9,2 procent 
hittills i år och 37,3 procent sedan start (dec-17) 
efter avgifter, detta till en risk på 9,1 procent 
(jämfört SBX 22 procent). Nettoexponeringen i 
portföljen är cirka 15 procent (per den 30 april).  
 
April månad bjöd på den sämsta utvecklingen på 
Nasdaq sedan finanskrisen (-14 procent) samt den 
sämsta starten på året för S&P500 på över 50 år.  

 
För svenskt vidkommande föll breda 
Stockholmsbörsen med 3,8 procent samtidigt som 
Carnegie Small Cap Index gick ned med 5,3 
procent. Småbolag har fortsatt att underprestera 
Stockholmsbörsen vilket medfört att fonden trots en 
låg nettoexponering inte kunnat täcka värdetappet 
hos de långs positioner som fallit kraftigt, med hjälp 
av korta positioner. Exponeringen justeras aktivt 
vad gällande såväl värde som tillväxt. Under 
månaden har exponeringen gentemot tillväxtbolag 
minskats och defensiva sektorer ökats. Även 
antalet korta positioner har stigit. 
 
April innebar starten på rapportperioden och många 
bolag kom in bättre än väntat, samtidigt som 
förutsägbarheten för resten av året är fortsatt låg. 
Bubbleroom fortsatte sin starka tillväxtresa trots ett 
tuffare klimat för E-handelsbolag och höll upp sina 
starka bruttomarginaler bra. Under pandemin valde 
bolaget att börja flytta över en del av produktionen 
till Europa, vilket har visat sig vara ett bra beslut 
med tanke på nya nedstängningar i Kina och 
fortsatt höga fraktpriser. Bolagets nya 
automatiserade varulager beräknas vara på plats 
under andra kvartalet och vi väntar oss en kraftig 
marginalexpansion till följd av det.  
 
April månads främsta bidragsgivare var Ferroamp 
som kom med en omvänd vinstvarning. Ferroamp 
är en av fondens investeringar under temat 
energiomställning och erbjuder med deras 
EnergyHub ett sätt att integrera solenergi, 
energilagring, elbilsladdning och likströmslaster för 
att optimera fastigheters energiproduktion och 
konsumtion. De höga energipriserna kommer 

sannolikt fortsätta att driva framtida tillväxt för 
bolaget, då fler personer kommer att vilja mäta och 
optimera sin energiförbrukning. Fondens förvaltare 
höll under månaden ett seminarium tillsammans 
med Ferroamps VD Krister Werner. Är det något ni 
önskar ta del av i efterhand så kontakta oss.  
 
Seafire redovisade en stark organisk tillväxt och 
bolaget bedömde att marknadsläget lättat något för 
en del av portföljbolagen. Seafire genomförde även 
ett förvärv av SolidEngineer under april. 
 
Även BHG hade en stark månad. Bolaget har varit 
extremt pressat, men redovisade ett fint kvartal 
som var tydligt över estimaten. De bedöms ha goda 
förutsättningar att stärka sina marginaler ytterligare 
under året, då bolaget har fyllt på sina lager under 
hösten när prisnivåerna var lägre än idag. 

 
Opticept hade en viktig månad även om det inte 
fullt speglades i kursutvecklingen. Bolaget slöt flera 
kommersiella avtal, bland annat med Dagab. 
Avtalet innebär att Dagab kommer att behandla alla 
sina rosor som säljs via bland andra Hemköp och 
Willys med Optiboost-teknologin i syfte att förlänga 
hållbarhet och minska svinn. Detta är ett viktigt steg 
för att skapa en ny branschstandard. 
 
Sämst bidrag under månaden kom från Ossdsign. 
Bolaget arbetar med regenerativa implantat för 
bendefekter, vilka använts i behandlingen av drygt 
800 patienter. Underlaget är ett bra bevis på både 
deras kliniska plattform samt 
kommersialiseringspotentialen i produkterna. 
Bolaget har trots begränsningar från pandemin 
levererat starka tillväxtsiffror, men medtech-sektorn 
har pressats hårt på börsen under våren. 

 
Bland fondens korta positioner bidrog EQT starkt, 
tillsammans med bland andra Boozt och MIPS. 

 
Under de senaste åren har vi lärt oss att dyrt kan bli 
dyrare och på senare tid även att billigt kan bli 
billigare. Svårigheten att navigera i dagens 
marknad med hastiga rörelser är stor och även om 
månadens utveckling inte är tillfredsställande ser 
den operationella utvecklingen i innehaven lovande 
ut och torde innebära goda möjligheter inför resten 
av året. 
 

  

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 -4,39         -9,20 

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

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

-4.34% -9.01% -7.01% -5.98% 16.83% 9.39% 8.11% 13.25% 12.42% 11.63% 10.11% 9.80% 10.42% 9.08%

-0.11% -0.19% -0.27% -0.34% -0.24% -0.33% -0.46% 0.18% 0.11% 0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.10%

-2.99% -9.00% -8.34% -8.24% -5.36% -3.07% -1.34% 6.63% 6.07% 5.49% 4.30% 3.40% 3.44% 3.12%

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 29 april 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 29 april 
2022 uppgick beloppet till 0.18 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

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

-4.39% -9.20% -7.28% -6.52% 16.18% 8.79% 7.53% 13.27% 12.43% 11.64% 10.14% 9.85% 10.46% 9.11%

-0.11% -0.19% -0.27% -0.34% -0.24% -0.33% -0.46% 0.18% 0.11% 0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.10%

-2.99% -9.00% -8.34% -8.24% -5.36% -3.07% -1.34% 6.63% 6.07% 5.49% 4.30% 3.40% 3.44% 3.12%

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 29 april 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 29 april 
2022 uppgick beloppet till 0.18 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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