
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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Tundras fonder finns nu även hos 
Movestic 
 
Tundras fonder blir nu tillgängliga hos Movestic Liv&Pension. Det betyder att ännu fler sparare 
har möjlighet att välja Tundras fonder för sitt framtida sparande och sin kommande 
tjänstepension. 
Movestic Liv& Pension kommer till att börja med ta in Tundras fonder Tundra Frontier 
Opportunities och Tundra Pakistanfond i sitt sortiment. Movestic bildades 2000 och är inriktade 
på sparprodukter och trygghetsförsäkringar. Samarbetet med Tundra är ett led i att erbjuda de 
bästa och mest intressanta fonderna på marknaden. 

Samarbetet med Movestic är det andra distributionsavtalet på kort tid. Nyligen började Tundra 
Fonder även samarbeta med Skandia som numera erbjuder Tundras fonder i sitt sortiment. 
Sedan tidigare har Tundra avtal med både svenska, norska och finska distributörer.  

- Det här senaste samarbetet med Movestic är ett bevis på att våra fonder är brett efterfrågade. 
Vi är glada att våra kunder nu har ytterligare kanaler att köpa Tundras fonder genom. I och med 
att Tundra idag har Skandinaviens bredaste utbud av gränsmarknadsfonder är vi en intressant 
samarbetspartner för många, säger Jon Scheiber, VD Tundra Fonder. 

- Vi arbetar löpande med att erbjuda våra kunder de mest intressanta fonderna. Tundra passar 
väl in på den beskrivningen, säger Per Friman, Movestics Investeringsdirektör. 

I Sverige har Tundra Fonder distributionsavtal med Aktiespararnas Aktieinvest, Avanza Bank, 
Nordnet, Fondmarknaden.se, Garantum Fondkommission, Max Matthiessen, MFEX Mutual 
Funds Exchange, Nasdaq Nordic Fund Market samt Skandia, Nord Fondkommission och Movestic 
Liv & Pension. Via fondplattformarna finns även fonderna tillgängliga hos de flesta svenska 
privatbanker. I Finland finns distributionsavtal med Elite och Nordnet och i Norge med Skandia 
och Nordnet.  

För mer information: www.tundrafonder.se. 
 

Jon Scheiber, VD Tundra Fonder, jon.scheiber@tundrafonder.se Telefon: 08-551 145 70 
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