
 

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 – MAJ 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
EXIT RHOVAC 
 
Maj blev en dyster månad för Nordic Cross 
Stable Return. Fonden (R-klassen) föll med 
5,25 procent och var per 31 maj ner 11,9 
procent sedan årsskiftet.  
 
På ett brutalt sätt blev vi under månaden 
påminda om riskerna med investeringar i 
biotech. Innehavet RhoVac, som bedriver 
forskning kring en antigen med syfte att 
förhindra att cancerceller metastaserar, 
meddelade att bolagets Fas IIb studie inte 
nådde sin så kallade primary endpoint. Det 
resulterade i att aktiekursen föll närmare 95 
procent. 
 
Investeringen i RhoVac gjordes 2019 och 
snittanskaffningskursen i fonden uppgår till 
drygt 18 kr. Innehavet har legat på en andel 
på runt 2,5 procent av fondens förvaltade 
kapital fram till och med fjärde kvartalet 2021.  
 
I oktober meddelade bolaget resultatet av en 
treårsuppföljning av patienter från den 
kliniska fasI/II studien i prostatacancer med 
goda resultat, vilket fick till följd kursen steg 
kraftig. Bolaget anlitade även en 
investmentbank för att förbereda 
kommersialiseringen av preparatet.  
 
Den snabba kursuppgången gjorde att 
RhoVacs andel av fonden snabbt steg över 
målvikten, och i oktober kontaktade vi 
mäklare i syfte att påbörja blockförsäljningar. 
Under perioden oktober-maj avyttrades 
närmare 20 procent av fondens innehav. Den 
starka kursutvecklingen i aktien har fortsatt i 
år och fram till kursfallet var kursen upp 22 
procent sedan årsskiftet. Detta i kombination 
med en nedgång i fondförmögenheten gjorde 
att kursfallet, trots tidigare försäljningar, 
påverkade fonden negativt med närmare 4 
procent under maj. Hela fondens innehav är 
nu avyttrat och räknat under hela 
innehavsperioden understiger kostnaden för 
fonden 2 procent. 
 
 

Var det då fel att investera i Rhovac? Med 
facit i hand så är svaret naturligtvis ja. Men 
för att nyansera svaret lite bör investeringen 
ses i ett lite större och längre perspektiv. Vi 
har lång erfarenhet av att med gott resultat 
investera i läkemedelssektorn. Vi har också 
hittills varit förskonade från större negativa 
event. Samtidigt har volatiliteten i sektorn 
ökat, inte minst i spåren av den 
ränteosäkerhet som nu ses. Detta rimmar illa 
med fondens riskmål och av den anledningen 
togs beslutet under förra året att inte göra 
några nyinvesteringar i sektorn. Fonden är 
fortsatt ägare i Cantargia, jämte två mindre 
innehav i bolagen Egetis och XNK. Dessa 
innehav understiger tillsammans 5 procent av 
fonden. 
 
I motsats till RhoVac presenterade Cantargia 
under maj ytterligare positiva data från 
studierna avseende cancer i bukspottskörteln 
och icke-småcellig lungcancer. Data fick 
aktien att stiga med drygt 22 procent och 
lovar mycket gott inför kommande 
presentation på den så viktiga ASCO 
konferensen den 6 juni. Cantargia har funnits 
i portföljen sedan 2017 och merparten av 
positionen förvärvades på en aktiekurs under 
7 kr, vilket genererat en avkastning till fonden 
på över 100 procent. Cantargias positiva 
utveckling under maj kompenserade en del 
av RhoVacs nedgång men nettoeffekten blev 
ändå drygt minus 3 procent. 
 
Händelserna i RhoVac kom att överskugga 
utvecklingen i den underliggande portföljen. 
Bland övriga mandat såg vi ett positivt bidrag 
från event-mandatet på 1,05 procent, där 
förutom Cantargia såväl Alcadon som Lyko 
steg under månaden. På plussidan hittar vi 
också derivatmandatet som gav ett 
överskott på 0,27 procent. Det 
marknadsneutrala mandatet gav ett mindre 
minus på 0.05 procent och räntemandatet ett 
minus på 0,14 procent. 
  
  

 

 

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) 
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Marknadsneutral Lång/kort Event Räntebärande Derivat Totalt

 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 -5,25        -11,8 

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.  



LU1587867455 • NAV 118.09 • 31 maj 2022  

Utveckling Volatilitet

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

-5.23% -11.78% -11.48% -11.10% 2.57% 4.85% 3.54% 17.96% 10.05% 9.50% 7.56% 6.69% 6.23% 5.15%

0.01% -0.18% -0.24% -0.31% -0.23% -0.31% -0.47% 0.07% 0.10% 0.10% 0.08% 0.06% 0.07% 0.09%

1.03% -8.05% -8.77% -7.06% -4.56% -3.04% -0.87% 6.85% 6.28% 5.82% 4.67% 3.64% 3.60% 3.16%

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 Stable Return (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 maj 
2022 uppgick beloppet till 1.11 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 Stable Return (I-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (I-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 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 maj 2022.
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LU1587859866 • NAV 116.95 • 31 maj 2022  

Utveckling Volatilitet

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

-5.25% -11.86% -11.56% -11.28% 2.35% 4.65% 3.33% 17.94% 10.05% 9.53% 7.58% 6.71% 6.25% 5.16%

0.01% -0.18% -0.24% -0.31% -0.23% -0.31% -0.47% 0.07% 0.10% 0.10% 0.08% 0.06% 0.07% 0.09%

1.03% -8.05% -8.77% -7.06% -4.56% -3.04% -0.87% 6.85% 6.28% 5.82% 4.67% 3.64% 3.60% 3.16%

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 Stable Return (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 maj 
2022 uppgick beloppet till 1.11 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 Stable Return (R-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (R-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 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 maj 2022.
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Nordic Cross Stable Return (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond 17.94%
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