
 

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 – APRIL 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
ETT STEG FRAMÅT, TVÅ STEG 
BAKÅT  
 
April blev på nytt en händelserik månad. Efter 
en stark inledning slog frossan till igen med 
tvära kast i portföljen som följd. Månaden 
slutade med en avkastning på -2,4 procent 
(R-klassen) drivet främst av en svag 
utveckling inom eventmandatet. 
 
Samtliga fyra innehav i eventmandatet föll 
kraftigt under månaden och mandatet visade 
ett minus på 1,99 procent. Störst var 
nedgången i Cantargia, vars aktie föll med 
närmare 22 procent. Det är viktigt att 
understryka att nedgången inte har med 
bolagets utveckling att göra. Tvärtom 
meddelades under månaden att bolaget i 
början av juni kommer att presentera nya 
kliniska data från CNAFOUR- och 
CIRIFOUR-studierna på prestigefyllda ASCO. 
Risken att de skulle presentera negativa data 
bör bedömas som låg, vilket skulle indikera 
en ljus framtid för bolaget.  
 
Även Opticept hade en svag månad. Aktien 
föll med knappt 8 procent. Under månaden 
meddelade Dagab att de, efter den 
utvärdering som genomförts under hösten 
2021, kommer att behandla samtliga rosor 
som säljs i butik med Opticepts system 
OptiBoost. Detta är den första test-
installationen som övergår till storskalig order 
och vi ser betydande potential att detta är ett 
skeende som ska återupprepa sig under året. 
 
Bolagen i eventmandatet väljs med utgångs-
punkt i att det skall vara bolagshändelser 
snarare än aktiemarknadens utveckling som 
skall vara styrande för aktiekursen. Så är det 
också normalt, men i den osäkerhet som 
råder nu har volatiliteten i mandatet varit 
besvärande hög. För att möta detta har 
fonden reducerat innehaven i såväl Alcadon 
som Lyko och mandatet utgör idag cirkaa 8 
procent av portföljen. Samtidigt har det varit 
prioriterat att utvecklingen i bolaget går åt rätt 
håll och vi är därför övertygade om att 
kurserna bör stabilisera sig och vända uppåt,  
när volatiliteten i marknaden minskar, på 

samma sätt som i mars. 
 

Lång-/kort-mandatet bidrog negativt med 
0,49 procent i april. Största positiva 
bidragsgivare var bankerna, Telia och 
FerroAmp, medan BICO stod för det klart 
största negativa bidraget.  
 
BICO-aktien föll med drygt 40 procent under 
månaden sedan det meddelats att 
finanschefen lämnar efter en konflikt med 
bolagets VD. Omständigheterna kring 
konflikten är fortsatt högst oklara och fonden 
har därför valt avyttra innehavet i bolaget. 

 
Det marknadsneutrala mandatet gick under 
månaden ned med 0,09 procent. Orsaken till 
nedgången var de båda spreadarna lång 
AFRY/kort Sweco samt lång Alfa Laval/kort 
AssaAbloy. Som en illustration till vad 
mandatet handlar om kan nämnas att 
spreaden lång Bonava/kort JM bidrog positivt 
med 0,05 procent trots att Bonavas aktie föll 
med drygt 16 procent. Detta som en följd av 
JM-aktien föll ännu mer (-20 procent). 
 
Räntemandatet gav ett negativt bidrag på 
0,09 procent under april. Räntorna fortsatte 
sin resa uppåt och den amerikanska 
tioåringen är nu på nivåer runt 3 procent. Den 
svenska Riksbanken levererade en något mer 
hökaktig rapport än vad marknaden hade 
förväntat sig. Riksbanken höjde styrräntan 
från 0 till 0,25 procent, något tidigare än 
förväntat givet den förra penningpolitiska 
rapporten.  
 
I kombination med stigande kreditspreadar 
sjönk priserna på såväl stats- som företags-
obligationer. Fondens fokus på kort duration 
och företagsobligationer av god kredit-
värdighet gjorde att det negativa bidraget 
kunde begränsas. 
 
Derivatmandatet gav för månaden ett plus 
på 0,23 procent. I mandatet ingår främst korta 
positioner i OMX-terminen, medan direkta 
blankningar i bolag redovisas i respektive 
mandat. 

 

FONDINFORMATION 
ISIN, R-klass 
I-klass 

LU1587859866 
LU1587867455 

Startdatum 22 aug. 2017 

Förvaltarbolag FundRock 
Management 
Company 
S.A. 

Legal struktur UCITS IV 
Hemvist Luxembourg 
Handel Daglig 

Tillsynsmyndighet CSSF 
Depåbank SEB 
Fast avgift R: 0,9% 

I: 0,7% 
Prestationsbaserad 
avgift* 

20% 

Risk 3 (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 Ulf 
Strömsten. I förvaltningsteamet 
ingår också Oscar Östlin (aktier), 
Magnus Nilsson och Fredrik 
Tauson (räntor) samt Emil 
Nordström (derivat). 
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BIDRAG OCH RISK PER DELMANDAT SEDAN JANUARI 2018 
 

 
 
 
 
MÅNADSAVKASTNING SEDAN START (R-KLASS) 
 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 
2017        0,05 0,34 0,54 -0,18 0,17 0,91 
2018 0,82 -1,07 -0,10 2,42 1,04 -0,11 1,57 -0,23 0,25 -3,70 -0,97 -1,52 -1,73 
2019 1,28 -0,41 1,08 -0,93 1,89 -0,12 1,46 -1,25 -1,14 0,26 1,45 1,76 5,40 
2020 2,35 -1,14 -3,16 6,5 2,25 3,65 3,13 3,83 3,08 -0,59 1,06 3,59 27,17 
2021 0,24 -0,25 -1,72 2,24 -1,53 -1,84 -1,04 1,83 -1,65 0,97 2,12 0,33 -0,17 
2022 -3.82  -2,81 1,96 -2,40          

FONDEN I KORTHET 
Stable Return är en dagligt handlad 
multistrategifond som ger flexibilitet 
och stabilitet genom att använda 
fem olika delmandat. Fondens 
varierade investeringsprofil gällande 
tillgångsslag och strategier syftar till 
att minska underliggande 
svängningar och möjliggöra god 
riskjusterad avkastning 
 
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.  


