
 

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 – AUGUSTI 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
STARK ÅTERHÄMTNING I AUGUSTI 
 
Turbulensen i aktiemarknaden fortsatte under 
augusti med en nedgång i OMX-index på 5,5 
procent. Höga inflationstal späs på ytterligare av 
skenande energipriser, som i sig kommer att 
dämpa tillväxten ytterligare. Samtidigt är 
signalerna från centralbankerna tydliga om att 
ytterligare räntehöjningar är att vänta och 
utmaningarna för såväl industrin som hushållen 
kommer att bli stora i höst. 
 
Den här miljön passar en fond som Nordic Cross 
Stable Return. Möjligheterna att skydda 
portföljen genom korta positioner i bolag och 
index skapar förutsättningar till positiv 
avkastning i fallande marknad. Fondens svaga 
utveckling i år är starkt koppad till investeringar 
inom biotech, ett område som fonden nu i stort 
sett helt har avvecklat. 
 
Augusti blev en stark månad för Nordic Cross 
Stable Return med en uppgång på närmare 3 
procent (R-klassen).   
 

Den stora uppgången under augusti var 
främst ett resultat av en stark utveckling i 
mandaten lång/kort samt derivat. Den 
gemensamma nämnaren är att det är korta 
positioner i bolag respektive index som lagt 
grunden till avkastningen under månaden. 
 
Lång/kort-mandatet bidrog med 2,07 
procent under augusti. Förutom mandatets 
korta positioner i bland andra Latour, Maersk, 
Pandora och Sectra fick fonden också ett 
bidrag på över 1,5 procent genom Orröns bud 
på Slite Vind. 
 
Som ett led i förhandlingarna hade Nordic 
Cross, tillsammans med några andra stora 
aktieägare i bolaget, tidigt förbundit sig att 
acceptera budet på bolaget och positionen i 
aktien är nu helt avslutad. 

 
Det marknadsneutrala mandatet gav ett 
positivt bidrag på 0,08 procent under 
månaden. Även om bidraget är litet pekar det 
på nytt ut möjligheterna att skapa avkastning 
oberoende av aktiemarknadens utveckling. 

Det var egentligen ingen enskild spread som 
stack ut avkastningsmässigt, utan bolagen  
inom respektive sektor hade en likartad 
aktieutveckling under månaden.   
 
Eventmandatet hade en svag månad med 
en nedgång på 1,65 procent. Mandatet har en 
tydlig profil mot tillväxtbolag som kursmässigt 
har det tufft i ett klimat med stigande räntor. 
Positionerna skyddas delvis med sålda 
terminer på OMX-index. Resultatet av detta 
skydd redovisas i derivat-mandatet (se 
nedan). 
 
Största negativa bidraget kom från Cantargia, 
vars aktie föll med närmare 18 procent under 
månaden. Kursen har under sommaren 
pressats av en nyemission som nu är 
avslutad och bolaget har därigenom tillförts 
250 Mkr. Detta räcker för att finansiera 
bolagets försatta studier kring framför allt 
nadunolimab (CAN04). Även Lyko och 
Opticept såg kraftigt vikande aktiekurser 
under månaden, medan Alcadon gick mot 
strömmen efter ett bolagsförvärv i England. 
 
Räntemandatet gav ett negativt bidrag på 
0,08 procent sedan räntorna, efter en 
nedgång i juli, på nytt vände upp under 
augusti. 
 
Derivatmandatet slutligen gav ett positivt 
bidrag på 2,53 procent under augusti. 
Mandatet består huvudsakligen av sålda 
terminer på OMX-index. Mandatet 
kompletterar det direkta skydd fonden har 
genom blankningar i lång/kort-mandatet och 
används dessutom för att ta bort 
marknadsrisken i event-mandatet.  
 
Mandatet skall genom sin konstruktion ge ett 
positivt bidrag när börsen faller. Under 
månaden har vi, till följd av en försiktig 
marknadssyn, minskat fondens 
nettoexponering. De utmaningar som framför 
allt Europa står inför under resten av året är 
betydande och risken är därför att 
aktiemarknaden fortsätter sin kräftgång under 
hösten. 

 

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

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

2.95% -15.42% -9.52% -13.94% -4.83% 3.19% 2.32% 12.48% 10.73% 11.70% 9.41% 7.71% 7.09% 5.68%

0.05% -0.16% -0.10% -0.24% -0.20% -0.26% -0.44% 1.29% 0.47% 0.54% 0.38% 0.27% 0.23% 0.19%

-3.19% -10.01% -8.40% -10.65% -5.47% -4.53% -1.25% 5.94% 6.81% 7.39% 5.90% 4.45% 4.13% 3.51%

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 
augusti 2022 uppgick beloppet till 0.61 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 augusti 2022.
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Utveckling Volatilitet

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

2.97% -15.37% -9.51% -13.84% -4.67% 3.35% 2.51% 12.49% 10.75% 11.72% 9.41% 7.70% 7.07% 5.67%

0.05% -0.16% -0.10% -0.24% -0.20% -0.26% -0.44% 1.29% 0.47% 0.54% 0.38% 0.27% 0.23% 0.19%

-3.19% -10.01% -8.40% -10.65% -5.47% -4.53% -1.25% 5.94% 6.81% 7.39% 5.90% 4.45% 4.13% 3.51%

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 
augusti 2022 uppgick beloppet till 0.61 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 augusti 2022.
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