
 

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 – JUNI 2022 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
ETT AVSLUTAT KAPITEL 
 
Under månaden beslutades att Nordic Cross 
Small Cap Edge kommer att likvideras då det 
förvaltade kapitalet understigen EUR 15 
miljoner och fonden inte längre bedöms kunna 
förvaltas i enlighet med andelsägarnas bästa 
intresse. Detta innebär att fondens innehav 
successivt kommer att säljas av i syfte att 
maximera värdet för andelsägarna. Under 
likvideringsperioden, som bedöms ta cirka sex 
månader, är det inte möjligt att köpa eller sälja 
andelar i fonden.  
 
Juni månad var en tung månad för börsen och den 
breda stockholmsbörsen föll drygt 11 procent. 
Småbolag fortsatte att gå trögt och Carnegies 
Small Cap Index föll med 14,4 procent. 
 
Osäkerheten kring de kommande 
kvartalsrapporterna är hög och kommer sannolikt 
stiga under detta år och nästa. Dock ses nu en del 
tecken på ljusning med kraftigt fallande råvarupriser 
samt vissa tecken på lättnader inom 
leverantörskedjorna, vilket förhoppningsvis kan 
lätta på inflationstrycket under hösten. 
 
Bland fondens innehav bidrog Zordix starkt. 
Bolaget har ett antal stora spelsläpp under andra 
halvåret med stor potential och goda chanser till 
fortsatta förvärv, framförallt möjligheter att addera 
fler studios då de nu har ett väldigt starkt 
publishing-ben. 
 
Bland de negativa bidragsgivarna sågs Cantargia, 

som under månaden meddelade att de ämnar ta in 
kapital genom en företrädesemission, vilket ledde 
till kursfall på mer än 40 procent. Cantargia 
medverkade under månaden på den stora ACSO 
konferensen där man presenterade nya starka data 
för sina tre huvudprojekt och det är med anledning 
av detta som bolaget ämnar resa kapital, i syfte att 
fortsätta utveckla projekten. Cantargias vikt i 
portföljen var omkring 3 procent innan kursfallet då 
vi tidigare under året börjat minska vår position. 
 
Som nämnts i tidigare månadsbrev upplever vi att 
många småbolag har straffats hårt under året där 
marknaden inte kunnat särskilja olönsamma 
förhoppningsbolag och lönsamma småbolag. Ett 
tecken på detta är att flera av fondens innehav 
handlas på nivåer från långt före pandemin, 
samtidigt som de under den perioden kraftigt ökat 
både tillväxt och lönsamhet.  
 
Fondens korta positioner gav alla starka bidrag till 
utvecklingen, där störst bidrag kom från fondens 
korta position i Cary som föll med mer än 25 
procent under månaden innan positionen stängdes 
strax innan budet på bolaget tillkännagavs. Även 
Addnode och Epiroc gav bra procentuella bidrag. 
 
Fonden kommer att behålla sin investeringsprofil 
under likvideringsprocessen, vilken kommer att 
skötas på det sätt som bedöms skapa största 
möjliga värde för fondens andelsägare.  
 

 

  

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). 
 


