
 

 

 

Fonden placerar främst i bolag noterade på tillväxtmarknader 

och/eller gränsmarknader. Dessa marknader kännetecknas 

generellt av mycket hög risk, men också möjlighet till mycket hög 

avkastning.  

 

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de aktier 

fonden placerat i. 

 

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte 

risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, 

inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid 

(likviditetsrisk).  

 

 

 

for Multinational Enterprises). Fonden investerar inte i bolag med 

exponering överstigande fem procent (mätt som del av total 

omsättning) mot alkohol, pornografi, tobak, vapen, kommersiell 

spelverksamhet, utvinning/produktion där fossilt bränsle eller 

kärnbränsle utgör den primära råvaran. Fonden investerar inte 

heller i bolag med anknytning till kontroversiella vapen.  

 

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana 

underliggande tillgångar som framgår av 5:12 första stycket LVF. 

Fonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kan 

användas som ett komplement. Fonden får placera högst 10 

procent av fondförmögenheten i fondandelar. Andelsklassens 

lämnar inte utdelning. Andelsklassens noteringsvaluta är SEK. 

 

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare 

som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 

 

Begäran om teckning och inlösen av fondandelar kan lämnas 

varje bankdag innan kl 14.30. Teckning sker till den kurs som 

fastställs den bankdag som begäran om teckning samt likvid 

kommit fondens bankkonto tillhanda. Inlösen sker till den kurs 

som fastställs den bankdag som begäran om inlösen kommit 

fondbolaget tillhanda. 

 

BASFAKTA FÖR INVESTERARE 

 

 
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information 

som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att 

läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

 

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING 
 

Fondbolagets förvaltning av fonden syftar till att skapa en 

finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen på 

tillväxtmarknader och gränsmarknader och ge andelsägarna 

maximal långsiktig avkastning på investerat kapital. 

Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte 

begränsad till någon särskild bransch. Fondens utveckling 

jämförs med MSCI FM xGCC IMI Net (SEK).  

 

Minst 80 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier 

och aktierelaterade överlåtbarbara värdepapper utgivna av företag 

som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader. 

Fonden får placera upp till 20 procent av fondförmögenheten  i 

aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av 

företag som enligt MSCI klassificeras som developed markets. 

Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de 

likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 

procent av fondförmögenheten. 

 

Fonden beaktar aspekter såsom bolagsstyrning, miljö och sociala 

frågor som en del av investeringsprocessen. Internationella 

riktlinjer inom dessa områden tillämpas i förvaltningen (FNs 

Global Compact, Tripartite Declaration of Principles concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy och OECDs Guidelines 

 

RISK/AVKASTNINGSPROFIL 
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och 

möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras 

på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Om 

fonden har funnits kortare tid än fem år kompletteras 

beräkningen med relevant index. 

 

Den här fonden tillhör kategori 5 vilket betyder högre risk för 

både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte 

att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger 

och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på 

historiska data som inte är en garanti för framtida 

risk/avkastning. 
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PRAKTISK INFORMATION 

 
Ytterligare information om fonden framgår av 

informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och 

halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Du 

kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa 

handlingar kostnadsfritt till dig. Uppgifter om fondbolagets 

ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. Informationen 

kan på begäran erhållas kostnadsfritt. 

 

Hemsida: www.tundrafonder.se 

E-mail: backoffice@tundrafonder.se 

Telefonnummer: 08-551 145 70 

Förvaringsinstitut: SEB 

Revisor: PwC 

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och 

publiceras på vår hemsida. 

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerat 

Insättningsavgift 5,00% 

Uttagsavgift 1,00% 

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar 

innan behållningen betalas ut.  

Avgifter som tagits ur fonden under året   

Årlig avgift 2,54% 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter.  

Prestationsbaserad avgift Ingen 

AVGIFTER 

Avgifterna du betalar används till att driva fonden, inklusive 

kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter 

minskar den potentiella avkastningen på din investering.  

 

Insättnings- och uttagsavgifterna i tabellen intill visar maximalt 

belopp. I nuläget är insättnings- och uttagsavgifterna som 

fondbolaget tar ut 0 procent. Hör med din finansiella rådgivare om 

uttags/insättningsavgift.  

 

Årlig avgift är baserad på perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 och 

kan variera något från år till år.  

 

 

TIDIGARE RESULTAT SEK 

 

 

Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma  att inverka 

på din personliga skattesituation, kontakta din rådgivare eller 

återförsäljare, särskilt gällande skattefrågor. 

Minsta investeringsbelopp: Inget minimumkrav. 

 

Tundra Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående 

i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de 

relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 

 

AUKTORISATION 
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 

utövas av Finansinspektionen. 

PUBLICERING 
Dessa basfakta för investerare gäller från och med 2018-02-15. 

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för 

årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK. 

 

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.  

 

Andelsklassen startades 2013. Det saknas därmed 

uppgifter som skulle kunna ge investerare en tydligare bild 

av tidigare resultat. 2017-11-06  bytte fonden namn från 

Tundra Frontier Opportunities Fund samt ändrade 

fondbestämmelserna. 

    2013 2014 2015 2016 2017 

  Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 28,95% -4,51% 14,55% 13,50% 

  MSCI INT FM EX GCC NR SEK 17,33% -6,83% 10,61% 24,98% 
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