
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. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  
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Tundra utökar - öppnar kontor i Pakistan 
 
 
Tundra Fonder öppnar analyskontor i Pakistan. Därmed fortsätter expansionen inom 
gränsmarknader. Kontoret kommer inledningsvis att ha tre anställda och en närhet till sina 
viktigaste marknader.  Verksamheten beräknas börja under första kvartalet i år. 
 
-Med analyskontor i Karachi tar vi ytterligare ett steg i vår fördjupning inom gränsmarknader. 
Valet av etableringsplats är logiskt. Pakistan utgör omkring 45 procent av MSCI Frontier Asia 
Index och är en naturlig bas för analys av gränsmarknader, säger Mattias Martinsson, 
förvaltningschef på Tundra Fonder och fortsätter: 
 
- Tundras starka varumärke i Pakistan gör oss till en mycket attraktiv arbetsgivare och vi kan  
attrahera de allra främsta från en stor pool av högt utbildade och ambitiösa analytiker inom 
gränsmarknader. Samtidigt som vi säkerställer vår framtida position som ledande förvaltare i 
Pakistan har vi från Karachi nära till alla viktiga marknader i Asien. Marknader såsom Vietnam, 
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Kambodja och Burma kommer genomgå snabba förändringar 
under de närmaste 10-20 åren. Efter två års  arbete med Pakistan har vi byggt upp lokal 
marknadskännedom och ett starkt lokalt nätverk.  Adderar vi sedan de synergier vi ser med våra 
övriga marknader är vi nu redo att fördjupa vår satsning med lokal närvaro och egen personal på 
plats, säger Mattias Martinsson.  
 
Ansvarig för Karachikontoret vid Clifton Beach blir Tundras analytiker Shamoon Tariq som 
nyligen rekryterades från Pakistan till Tundra och som talar flytande urdu, punjabi och pashto. 
Ytterligare två analytiker kommer att anställas. 
 
-Med ett analyskontor i hjärtat av det nya Asien tar vi ännu ett viktigt steg i vår långsiktiga 
satsning på världens nya tillväxtmarknader och etablerar därmed  ett fundament för Tundras 
framtida expansion, säger Per Axman, Tundras styrelseordförande. 
 
Tundra Fonder förvaltar idag sex fonder med inriktning mot gräns- och tillväxtmarknader.  
Tundra Fonder har sju anställda, varav fem är förvaltare och analytiker.  
 
För mer information: www.tundrafonder.se. 
Mattias Martinsson Telefon: 08 551 145 70 epost: mattias.martinsson@tundrafonder.se
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