
Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxtmarknader. 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 

 

 

 

 

S T O C K H O L M  2 0 1 1 - 1 1 - 2 4  

 

Tundras fonder nu valbara i Premiepensionssystemet (f d 

PPM) 
 
Nu kan svenska sparare välja Tundras fonder när de sparar till pensionen hos Pensionsmyndigheten, f d 
PPM. Tundra Fonders två fonder, Rysslandsfonden och Pakistanfonden, finns nu med i premie-
pensionssystemet.  
 
Pensionsmyndigheten har tagit in Tundra Fonders två fonder och nu kan alltså 6,2 miljoner svenskar byta 
till någon av Tundras fonder. Det totala marknadsvärdet på svenskarnas tillgångar i systemet per den 
sista oktober var 363 miljarder kronor. 
 
- Vi ser det här som ytterligare en valmöjlighet och service till alla fondsparare som nu också kan välja 
Tundras fonder när de sparar till pensionen, säger Mattias Martinsson, VD i Tundra Fonder. 
 
Tundras fonder har följande fondnummer hos Pensionsmyndigheten: 
 
Tundra Pakistanfond 705 806 
Tundra Ryssland 741 637 
 
Tundra fonder är ett nytt och oberoende fondbolag med inriktning mot tillväxtmarknader. Tundra 
Pakistanfond är världens första dagligen handlade fond med inriktning mot företag på den pakistanska 
marknaden. Tundra Rysslandsfond arbetar med en koncentrerad portfölj och har som mindre aktör 
möjlighet att välja sina investeringar bland ett större antal bolag än de stora och etablerade 
rysslandsfonderna. Tundra är det första svenska fondbolaget som väljer att helt fokusera på 
tillväxtmarknader sedan 1997. Mattias Martinsson och Johan Elmquist är ansvariga förvaltare. De har 
tillsammans mer än 30 års erfarenhet av investeringar i tillväxtmarknader. 
 
Tundra Fonder har distributionsavtal med Avanza och Nordnet.  Även Aktieinvest och Fondmarknaden 
har slutit avtal med Tundra så deras kunder kan placera i Tundras fonder. Förutom dessa handelsplatser 
finns avtal med fondplattformarna MFEX och Nasdaq OMX vilket innebär att Tundras fonder kan köpas 
genom flera av Sveriges ledande banker och fondkommissionärer. För ytterligare information; 
 
Mattias Martinsson Telefon: 070 823 98 58  mattias.martinsson@tundrafonder.se 
Johan Elmquist         Telefon: 070 339 05 50  johan.elmquist@tundrafonder.se 

 
Läs mer på www.tundrafonder.se  
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