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Den 22 juni 2022 godkände CSSF, finans-
inspektionen i Luxembourg, fondbolaget 
FundRock och styrelsen i dess SICAV SEB 
Prime Solutions begäran att likvidera fonden 
Nordic Cross Small Cap Edge. Fonden 
likvideras, i enlighet med prospektet, till följd av 
att dess storlek understiger EUR 15 miljoner och 
att förvaltarna därmed inte bedöms kunna 
förvalta fonden på det sätt som ligger i 
fondandelsägarnas bästa intresse. 
 
I och med detta godkännande stängdes fonden 
för handel. Förvaltarna har påbörjat en process 
att avyttra innehaven på det sätt som bedöms 
skapa så stort värde som möjligt för fondens 
investerare. Pengarna kommer att betalas ut 
löpande, med start tidigast 1 september. 
 
Juli månad bjöd på starka börser där breda 
OMX index steg 12 procent och Carnegie Small 
Cap Index steg drygt 13 procent.  
 
Juli innebar även starten för rapportsäsongen 
och spridda skurar sågs bland de rapporterande 
bolagen. Många bolag redovisade starka siffror 
för andra kvartalet, men de vittnar om stor 
osäkerhet inför resterande del av året.  
 
Långräntorna fortsatte nedåt under månaden 
samtidigt som världens centralbanker fortsätter 
med räntehöjningar i försök att stävja inflationen 
som ökade ytterligare under juli.  

 
Fondens bästa bidragsgivare var Atvexa, efter 
att ett bud lagts på bolaget med en budpremie 
på 43 procent. Atvexa driver och utvecklar 
förskolor och grundskolor, främst i Sverige och 
de har även etablerat sig i Tyskland under 

senare år. Fonden har accepterat budet och 
väntar in utfallet inom kort. Atvexa stod före 
budet för cirka 5 procent av fondens portfölj. 
 
Även Frisq bidrog positivt sedan bolaget 
tillkännagivit att de gått in i en formell exklusiv 
process för att avyttra bolaget till Cambio. Målet 
är att slutföra försäljningen senast i slutet av 
september.  
 
Xbrane Biopharma hade också en stark månad, 
bolaget gav under månaden en uppdatering på 
sin biosimilar till Lucentis, där de meddelade att 
de ämnar skicka in ansökan om marknads-
godkännande i USA under andra halvan av 
2022. Ett godkännande i Europa väntas även 
komma under hösten. 
 
Ecoclime bidrog också starkt till fondens 
avkastning under månaden. Bolaget arbetar 
med olika energieffektiviseringslösningar för 
fastigheter, där deras system Evertherm kan 
återvinna upp till 95 procent av energin som går 
ut i spillvattnet. Bolaget har potentialen att vara 
en viktig pusselbit i Sveriges och Europas 
transformation mot gröna fastigheter. Fondens 
förvaltare besökte Ecoclime vid deras fabrik i 
Vilhelmina under sommaren och har en ännu 
starkare tilltro i bolaget efter det.  
 
Fondens korta positioner hade som grupp en 
negativ påverkan på värdeutvecklingen under 
månaden.  
 
Är du investerare i fonden och har ytterligare 
frågor angående till exempel utbetalningar, 
vänligen kontakta den plattform du investerat 
via. 
 
 

  

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). 
 


