
Frontier markets – de nya tillväxtmarknaderna 
Tundra Sustainable Frontier Fund investerar i marknader 
som kategoriseras som frontier markets. Länder som 
Vietnam, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Kenya och 
Nigeria följer en ekonomisk utveckling som påminner om 
den tillväxtfas Indien, Brasilien och Kina har genomgått. 
Utvecklingen drivs av en ung, snabbväxande befolkning 
som tack vare bättre utbildning har blivit alltmer 
produktiv. Infrastrukturinvesteringar, urbanisering, 
utländska direktinvesteringar och en ökad politisk 
stabilitet kombinerat med ekonomiska reformer bidrar 
också positivt till utvecklingen på dessa marknader.  
 
Varför investera i Tundra Sustainable Frontier Fund? 

• Några av världens mest snabbväxande ekonomier 

• Urbanisering driver utbyggnaden av infrastruktur  

• Fonden investerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

Vilka är riskerna? 

• Begränsad omsättning på de lokala aktiemarknaderna 

• Kort erfarenhet av demokrati 

• Sämre ägarstyrning än i västvärlden 

• Höga kostnader för handel med aktier  

 

Ett hållbart investeringsperspektiv 
Fonden investerar globalt i frontier markets men väljer 
bort bolag som bryter mot FN-konventioner om mänskliga 
rättigheter, miljö, arbetsrätt eller korruption. Vid 
överträdelser startar Tundra en dialog med bolaget som  

ges en möjlighet att ta fram en åtgärdsplan, och 
åstadkomma förändring inom tolv månader. Fonden 
investerar inte i bolag som bedriver verksamhet inom 
sektorerna alkohol, kommersiell spelverksamhet, 
pornografi, tobak eller vapen. Från årsskiftet 2017 
kommer fonden att välja bort bolag som är involverade i 
produktion eller utvinning av fossila bränslen.  

Inom hållbarhetsarbetet tar vi hänsyn till såväl miljö (E), 
sociala aspekter (S) som bolagsstyrning (G). Med ett eget 
ESG-team, där en senior analytiker finns på plats i Asien, 
samt externa konsulter bedriver vi gedigen research för 
att kontrollera att samtliga bolag i fonden agerar i 
enlighet med rådande riktlinjer. Förutom specifika 
landrisker, är bristfällig affärsetik och korruption några av 
de största riskerna vid investeringar på frontier markets. 
Vi anser god affärsetik hos ledning och ägare vara helt 
avgörande för en bra avkastning på lång sikt.  

Hur gör jag för att investera? 
Du kan köpa Tundra Sustainable Frontier Fund direkt hos 
Tundra Fonder. För att bli direktkund behöver du fylla i 
ett anmälningsformulär (finns att ladda ned från vår 
hemsida www.tundrafonder.se eller beställas över 
telefon 08-551 145 70). På vår hemsida hittar du också 
fondens faktablad och informationsbroschyr. Fonden 
finns också att köpa hos ett flertal banker och 
fondkommissionärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkastning sedan lansering (kronor) 

Källa: Bloomberg, Tundra Fonder 
Publiceringsdag: 2016-10-31 

Startdatum:                                                                   2015-08-03 

Startkurs:                                                                       100 kr 

Förvaltningsavgift/år:                                                 2,5% 

Rörlig avgift:                                                                  0,0% 

Insättnings-/uttagsavgift:                                          0,0% / 0,0% 

Minsta engångsinsättning:                                        0 kr 

Öppen för månadssparande / minsta belopp:      Ja / 0 kr 

Risknivå:                                                                         7 av 7 

Bankkonto för kundinsättning:                                 SEB 5851-11 073 12 

Fondnummer PPM:                                                      Finns ej 

Fondfakta 

Tundra Fonder AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45  Stockholm, Tel. 08-5511 4570, 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. Fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 
använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill 
att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. 

Mattias Martinsson, Förvaltare  
(erfarenhet av tillväxt- och gränsmarknader sedan 1996) 
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