
Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxt-och gränsmarknader. Vi investerar i 
bolag då de ännu är okända, otillgängliga eller icke transparenta för den stora massan av vanliga 
fondförvaltare, men desto mer spännande och intressanta som investeringar.  
Läs mer på: www.tundrafonder.se.  
 
Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns tillgängliga på www.tundrafonder.se. Andelar i värdepappersfonder kan 
både öka och minska i värde. Det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Histor isk 
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  
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Tundra anställer i Pakistan och Sverige 
 
Tundra Fonder fortsätter att expandera och har nyligen anställt två personer. Mats-Olof 
Engarås som blir ansvarig för institutionella kunder på kontoret i Stockholm och Rashmina 
Lalani som blir den fjärde analytikern på Tundras Karachikontor.  
 
Tundra Fonder fortsätter sin expansion. Fondbolaget specialiserat på gränsmarknader, de nya 
tillväxtmarknaderna, startade i oktober 2011 och har på kort tid byggt upp sex fonder och har nu ett 
förvaltat kapital på 1,4 miljarder kronor. Tundra är det nordiska fondbolag som erbjuder flest fonder med 
inriktning mot gränsmarknaderna. 
 
Nyligen har två nya personer anställts. Rashmina Lalani började i juni som analytiker på Tundras 
Karachikontor, med fokus på gränsmarknader. Hon har tidigare varit analytiker med fokus på cement- och 
kemisektorn på Arif Habib Ltd, ett ledande mäklarhus i Pakistan. Därmed har Tundra fyra analytiker med 
placering i Karachi, varifrån man täcker asiatiska gränsmarknader såsom Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka 
och Pakistan. 
  
Mats-Olof Engarås har anställts som Business Development Manager på Tundra Fonder sedan juni 
månad. Han blir ansvarig för affärsutvecklingen och bearbetningen av institutionella kunder. Mats-Olof 
har en lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn och har tidigare arbetat i olika affärsroller 
främst inom SEB, Carnegie, Swedbank och Ålandsbanken. 
 
-Vi är mycket nöjda med att vi lyckats knyta Mats–Olof Engarås till oss som ansvarig för institutionella 
kunder – ett område där vi nu planerar att bli större. Efterfrågan på gränsmarknadsfonder är stor och vi 
har ökat vårt förvaltade kapital med 150 procent hittills i år. Vi är också glada för att vi nu har ett 
analysteam i Karachi storleksmässigt jämförbart med ledande lokala aktörer, säger Jon Scheiber, VD på 
Tundra Fonder. 
 
 

 
För mer information: www.tundrafonder.se. 
 

Jon Scheiber, VD Tundra Fonder, jon.scheiber@tundrafonder.se Telefon: 08-551 145 70 
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