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MÅNADSKOMMENTAR – AUGUSTI 2022 
NORDIC CROSS SMALL CAP EDGE 

 
BJÖRNEN HAR VAKNAT 
 
Den 22 juni 2022 godkände CSSF, 
finansinspektionen 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. 
Målsättningen är att per utgången av september 
göra en avstämning och därefter en partiell 
utbetalning till andelsägarna. 

 
I augusti tog björnarna över igen på 
aktiemarknaden med kraftiga börsfall på samtliga 
marknader. Breda Stockholmsbörsen gick ned med 
mer än sju procentenheter och Carnegie Small Cap 
Index föll med nästan nio procentenheter.  
 
Augusti innebar även slutet på rapportperioden och 
majoriteten av rapporterna var som väntat starka, 
däremot är framtiden fortsatt osäker för många 
bolag. Utsikterna för förbättringar i 
leveranskedjorna försvagades något efter 
nyanedstängningar i Kina och inflationen fortsätter 
att äta upp konsumenters köpkraft. 
 
I början av månaden tillkännagavs ett bud på ett av 
fondens portföljbolag, Slitevind. Slitevind äger och 
förvaltar vindkraftverk i Sverige och har haft en 
stark utveckling under året drivet av de höga 
energipriserna. Budet kom med en premie på nära 
25 procent. Fonden har som bolagets tredje största 
ägare accepterat budet. Bolaget har haft en stark 
utveckling före budet och aktien har stigit över 300 
procent de tre år fonden varit ägare.  

 

 
Ytterligare en stark bidragsgivare under månaden 
var Transtema, som arbetar med alla typer av 
kommunikationsnät. Bolaget har haft en svag 
utveckling under året som följde ett väldigt starkt 
2021, men levererade under andra kvartalet en 
tillväxt på 39 procent varav nästan tio procent 
organiskt. Bolaget står inför en spännande fas, då 
de under året har gjort sitt första stora förvärv i 
Norge och nu kommer kunna addera ytterligare 
bolag för att bygga upp sin marknadsandel. 
Kassaflödesgenereringen är i regel stark i bolaget, 
men blir temporärt påverkat av tillväxten som 
binder kapital. Sannolikt sker dock en normalisering 
under andra halvåret.  
 
Frisq hade ytterligare en stark månad till följd av 
den formella budprocessen som inletts med 
Cambio. Kursen har stigit med över 100 procent de 
senaste två månaderna.  
 
Ambea hade också en stabil månad och höll emot 
bra under börsfallet. Bolaget börjar successivt 
förbättra sina marginaler i Norge, vilka har tyngt 
gruppen de senaste åren. Under andra halvåret 
2022 förväntas ordentliga uppställ i marginalerna.  
 
Nanologica hade en viktig månad där bolaget fick 
en order från en av världens största 
insulintillverkare. Bolaget har nyligen börjat 
kommersialisera deras silica och ytterligare orders 
förväntas under hösten. Bolaget tillkännagav även 
en företrädesemission under månaden för att säkra 
finansiering framgent, vilket satte press på 
aktiekursen. 
 
Fonden har fortsatt haft en defensiv viktning i 
portföljen som har gynnats av den fallande 
marknaden. Fondens korta positioner i Indutrade 
och Sectra gav starka positiva bidrag under 
månaden och fonden behåller tills vidare sin 
numera negativa nettoexponering.  
 
 

 
 

  

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). 
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FONDEN SEDAN START 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MÅNATLIG AVKASTNING (R-KLASSEN) 

 

 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 

2017            -0,13 -0,13 
2018 0,37 0,93 -0,71 1,84 3,79 0,12 3,65 -0,29 0,30 -1,32 -0,44 -1,99 6,26 

2019 0,90 0,62 0,71 -1,30 2,33 -1,88 4,59 -0,08 -5,56 -0,54 4,78 -1,30 2,87 

2020 2,22 -6,21 -9,72 8,20 5,46 4,36 6,23 5,43 0,52 -0,22 -0,58 12,18 29,14 

2021 2,82 0,67 -3,61 4,51 -1,89 -0,24 -0,47 2,37 -1,01 2,03 3,41 -1,25 7,25 
2022 -4,81 -2,30 2,11 -4,39         -9,20 

FONDEN I KORTHET 
Nordic Cross Small Cap Edge är en 
alternativ aktiefond som använder 
såväl korta positioner som derivat 
för att reducera marknadsrisk. 
Portföljen består av ca 25 långa 
positioner, samt ett antal korta 
positioner som utgörs av främst 
largecaps och OMX. Fonden kan 
också ta korta positioner i mindre 
bolag, dock ej SEK <20 miljarder i 
marketcap. Därmed erbjuds 
investerare potentialen i små bolag, 
till lägre risk. 

 

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.  

http://www.nordiccross.com/

