
 

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 – JULI 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
STARK UPPGÅNG I OMX UNDER JULI 

 
Juli blev en svag månad för fonden med en 
nedgång på drygt 2,9 procent (R-klassen). 
Nedgången var i sin helhet hänförbar till fondens 
skydd i form av sålda OMX-terminer, där värdet 
föll i spåren av den starka uppgången i OMX 
under månaden. 
 
Indexuppgången var överraskande stark under 
månaden. För att kunna motivera den bör antas 
att ekonomin undviker recession och att 
inflationen dämpas till den grad att 
centralbankerna på nytt sänker styrräntorna 
under 2023.  
 
Såväl kvartalsrapporter som sysselsättnings-
statistik ger stöd åt en fortsatt tillväxt i den 
amerikanska ekonomin, medan kriget i Ukraina 
ligger som en våt filt över Europa. Ytterligare 
omvärldsfaktorer är den uppblossade oron kring 
utvecklingen i Taiwan. Kortsiktigt ses därför 
betydande risker i aktiemarknaden. 
 
Det marknadsneutrala mandatet gav ett 
positivt bidrag på 0,31 procent under juli. Största 
bidragsgivarna var spreadarna lång Millicom/kort 
Tele2 samt lång Bonava/kort JM som 
tillsammans bidrog med mer än 0,2 procent 
under månaden. 
 
Lång/kort-mandatet var största bidragsgivare 
under juli med en uppgång på 1,47 procent. På 
den positiva sidan återfinns traditionella 
industriföretag som ABB, Atlas Copco och 
Sandvik, men också företag som valts in delvis 
på grund av att de bidrar till en energi-
omställning. Dessa är Ecoclime, Ferroamp och 
Swedish Stirling.  
 
Event-mandatet gav ett underskott på 0,2 
procent under perioden. Aktiekurserna för såväl 
Alcadon som Cantargia föll under månaden. 
 
Räntemandatet gav ett mindre överskott på 
0,05 procent. 
 
Det har varit ett besvärligt år för Nordic Cross 
Stable Return. Den svaga avkastningen är 
framför allt en konsekvens av en mycket svag 
utveckling i fondens investeringar i 

läkemedelsbolag, där aktiekursen i Rhovac och 
Cantargia tappat 95 respektive 70 procent 
sedan årsskiftet. Även om utvecklingen i de 
båda bolagens aktier är likartad skiljer sig 
orsakerna åt. För Rhovac handlar det om en 
läkemedelsstudie som inte nått önskade resultat 
och kursfallet i bolagets aktie är mot den 
bakgrunden helt motiverad.  
 
I Cantargias fall är det dock positiva 
forskningsdata som ligger indirekt bakom 
nedgången. För att finansiera den fortsatta 
forskningen meddelade bolaget i slutet av juni 
att de genomför en nyemission, vilket utlöste ett 
ras i bolagets aktiekurs. Det kan förefalla 
märkligt att aktiekursen faller när syftet med 
emissionen är att finansiera forskning som en 
följd av positiva data. Samtidigt är det en för 
bolaget stor emission (250 mkr) som till stor del 
är garanterad av investmentbanker, vilka inte är 
långsiktiga ägare. Säkert har många sålt i 
förvissning att kunna köpa tillbaka aktier i direkt 
anslutning till emissionen. Bolagets värde har 
naturligtvis inte minskat till följd av positiva 
forskningsdata och vi ser därför en god möjlighet 
att aktiekursen återhämtar sig. 
 
Som tidigare rapporterats tog fonden under 
2021 beslutet att inte göra nya investeringar i 
sektorn och Cantargia är nu vårt enda 
kvarvarande innehav.  
 
Direkt efter månadens utgång lade Orrön Energi 
ett publikt bud på Slitevind. Slitevind har varit ett 
innehav i fonden sedan 2019 och är en del av 
fondens strategi att investera i gröna bolag. 
Budet innebar en premie på drygt 20 procent.  
 
Som ett led i förhandlingarna har Nordic Cross, 
tillsammans med några andra stora aktieägare 
iSlitevind, förbundit sig att acceptera budet. 
Budet var ett välkommet tillskott till avkastningen 
i fonden och bidrog också till att vi direkt kunde 
ta igen i stort sett hela juli månads nedgång. 
 
 

 
  

 

 

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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Utveckling Volatilitet

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

-3.01% -17.82% -14.57% -14.75% -4.29% 1.95% 1.95% 12.34% 10.39% 10.89% 8.70% 7.33% 6.77% 5.48%

- -0.21% -0.16% -0.31% -0.23% -0.30% -0.46% 0.09% 0.10% 0.10% 0.09% 0.07% 0.07% 0.09%

2.25% -7.05% -6.14% -8.03% -4.21% -2.99% -0.63% 8.55% 6.92% 7.39% 5.64% 4.27% 4.04% 3.44%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 29 juli 2022.

Stable Return Stable Return

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 29 juli 
2022 uppgick beloppet till 0.64 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

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

-2.94% -17.85% -14.58% -14.84% -4.45% 1.79% 1.76% 12.25% 10.37% 10.86% 8.71% 7.34% 6.78% 5.49%

- -0.21% -0.16% -0.31% -0.23% -0.30% -0.46% 0.09% 0.10% 0.10% 0.09% 0.07% 0.07% 0.09%

2.25% -7.05% -6.14% -8.03% -4.21% -2.99% -0.63% 8.55% 6.92% 7.39% 5.64% 4.27% 4.04% 3.44%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 29 juli 2022.

Stable Return Stable Return

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 29 juli 
2022 uppgick beloppet till 0.64 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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