
 

Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på frontier markets. 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.  
 

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att 

man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti 

för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och 

de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, 

halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida 

(www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar 

kostnadsfritt till dig.  
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Tundra har startat unik 

hållbarhetsfond 
 
Tundra Fonder har startat världens första frontier market-fond med hållbarhetsprofil. Två 

analytiker som uteslutande ska arbeta med hållbarhetsanalys har anställts på Tundras 

Pakistankontor nära de marknader fonden investerar i. Tre offentliga svenska institutioner har 

investerat i fonden från start. 

 

Den nya fonden heter Tundra Sustainable Frontier Fund och investerar bland annat i Vietnam, 

Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria och Kenya. Fonden får ett ESG-fokus (Environment, 

Social, Governance) och investerar inte i vapen, alkohol, tobak, pornografi, kommersiell 

spelverksamhet eller i bolag som bryter mot  FN-konventionerna. 

 

Två analytiker har anställts med erfarenhet från bl.a. Transparency International för att fokusera 

på hållbarhetsinvesteringar i frontier markets. Parallellt är Ethix SRI Advisors i Stockholm anlitade 

som ESG-research partner för att säkerställa fondens hållbarhetsprofil. 

 

- Tundra är första fondbolag i världen med att kombinera investeringar i frontier markets med en 

hållbarhetsinriktning.  Och intresset är stort - tre offentliga institutioner har redan garanterat att 

de vill investera i den, säger Jon Scheiber, VD hos Tundra Fonder. 

 

Sedan starten av de två första fonderna i oktober 2011 har Tundra vuxit snabbt och har nu ett 

förvaltat kapital på knappt 2 miljarder kronor, 14 anställda och kontor i Stockholm och Karachi i 

Pakistan. Tundra har flera distributörer i Norden. Nu senast har Tundra expanderat till Schweiz. 

Fler länder i Europa finns i expansionsplanerna. 

 

 

För mer information: www.tundrafonder.se. 

 

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