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Snabbväxande Tundra Fonder utser ny VD
Jon Scheiber har idag utsetts till ny VD i Tundra Fonder. Han är sedan januari 2013 förvaltare
och partner i bolaget och har 15 års erfarenhet inom den finansiella sektorn.
Tidigare VD Chris Liljefors har drivit Tundra Fonder under en stark tillväxtfas och fortsätter nu i
en annan roll i bolaget.
Tundra Fonder, som specialiserat sig på tillväxt- och gränsmarknadsfonder, har vuxit snabbt
sedan starten för drygt två år sedan. Antalet anställda har ökat från två till sju och det förvaltade
kapitalet är nu cirka 1 miljard kronor.
Tundra Fonders framgång inom gränsmarknader har bidragit till att bolaget nyligen öppnat ett
analyskontor i Karachi i Pakistan.
-Styrelsen har idag utsett Jon Scheiber till ny VD i Tundra Fonder. Han får nu uppdraget att få
Tundra Fonder att fortsätta växa och generera god avkastning till våra fondandelsägare, säger
Per Axman, styrelseordförande i Tundra Fonder.
-Det har varit spännande att ha varit VD under en period när Tundra Fonder expanderat kraftigt
och befäst sin ställning som en ledande tillväxt- och gränsmarknadsförvaltare. Nu är det dags för
Jon Scheiber att ytterligare fokusera på tillväxt när jag återgår till andra uppgifter inom Tundra,
säger avgående VD Chris Liljefors.
Jon Scheiber har varit förvaltare av tillväxtmarknadsfonder på HQ Fonder och var mellan 2006
och 2012 förvaltare inom asien- och tillväxtmarknadsområdet på en av Danmarks ledande
kapitalförvaltare – BankInvest.
För mer information: www.tundrafonder.se.
Per Axman, styrelseordförande
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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.

