
 
 
 
Information till dig som är andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund 
 
Tundra Fonder AB har beslutat att fonden Tundra Sustainable Frontier Fund ska fusioneras med Tundra Frontier 
Opportunities Fund genom en s.k. absorption där de båda fonderna efter sammanslagningen blir en gemensam 
fond. Fusionen görs mot bakgrund av att de båda fondernas placeringsinriktning är mycket snarlika efter det att 
Tundra Frontier Opportunities Fund börjat tillämpa hållbarhetsscreening i investeringsprocessen och en fusionerad 
fond kan förvaltas på ett mer effektivt sätt. 
 
Fusionen påverkar inte dig som andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund och förväntas inte ha någon 
inverkan på förvaltningen av fonden eller väsentligen inverkan på fondens sammansättning av tillgångar. Vid 
beräkningen av den övertagande fondens, Tundra Frontier Opportunities Funds, nettotillgångar används 
rådande marknadsvärden. Därmed beaktas samtliga upplupna intäkter när utbytesförhållanden fonderna 
emellan fastställs, vilket gör att det inte finns några utspädningseffekter för dig som andelsägare vid fusionen. 
 
Handel i Tundra Frontier Opportunities Fund kan ske som vanligt under fusionsförfarandet. Andelsägarna i Tundra 
Frontier Opportunities Fund har i enlighet med 8 kap. 11 § Lagen (2004:46) om värdepappersfonder rätt att få sina 
fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna 
för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Du kan utöva denna rättighet fram till klockan 
14:30 den 3 november 2017. Som andelsägare har du även rätt att utan kostnad byta dina fondandelar mot en 
annan fond förvaltad av Tundra Fonder AB. Vi vill uppmärksamma på att en försäljning av Tundra Frontier 
Opportunities Fund kan medföra en kapitalvinst eller kapitalförlust, vilket kan utlösa beskattning. Generellt sett 
finns det undantag för sparare inom pensions- och försäkringssparande. Du uppmannas kontakta en 
skatterådgivare i det fall du har frågor om skatteeffekter av fusionen. 
 
I samband med fusionen kommer mindre ändringar av Tundra Frontier Opportunities Funds fondbestämmelser 
genomföras och fonden byter därtill namn till Tundra Sustainable Frontier Fund. De nya fondbestämmelserna 
innefattar bl.a. de hållbarhetskriterier fonden tillämpar samt förtydligande om förvaringsinstitutets ansvar. Därtill 

förtydligas målsättningen med förvaltningen (uppvisa en högre avkastning än jämförelseindexet MSCI FM 
xGCC IMI Net till motsvarande eller lägre risk). Fondens nya namn återspeglar hållbarhetsansatsen som 

tillämpas i förvaltningen. Någon förändring av fondens placeringsinriktning kommer inte ske och fonden kommer 
även fortsättningsvis fokusera på frontiermarknader, de nya tillväxtmarknaderna. Vi rekommenderar att du tar del 
av det bifogade faktabladet, som träder i kraft i samband med ändringen av fondbestämmelserna. 
 
Uppgifter om den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen 
Den andelskurs på vilken fusionen genomförs fastställs den 3 november 2017. Fusionen, som är godkänd av 
Finansinspektionen, äger därefter rum den 6 november 2017. 
Du kan på begäran ta del av revisorns yttrande i samband med denna fusion. I enlighet med gällande regelverk 
kommer en revisor granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder innan fusionen 
genomförs. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som du kan ta del av genom att kontakta oss på telefon 08-
551 145 70 eller email info@tundrafonder.se. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss för övrig 
kompletterande information. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Jon Scheiber, Verkställande direktör, Tundra Fonder AB 
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