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Tundra arrangerar hållbarhetsforum i
Pakistan
Tundra Fonder arrangerade under torsdagen Tundra Sustainable Forum i Karachi, Pakistan, en
konferens på temat hållbara investeringar. 140 delegater från landets största börsnoterade bolag
deltog.
Konferensen på temat miljö, socialt ansvar och affärsetik arrangerades tillsammans med Karachi
Stock Exchange. I augusti lanserades fonden Tundra Sustainable Frontier Fund, en fond som
investerar i nya tillväxtmarknader, s.k. frontier markets, däribland Vietnam, Bangladesh, Nigeria
och Pakistan. Tundra Sustainable Frontier är världens första fond med denna geografiska
inriktning som integrerar hållbarhetsaspekter i förvaltningen.
Tidigare i år anställde Tundra ett analysteam på plats i Asien som uteslutande arbetar med
hållbarhetsfrågor på frontier markets.
- Som en ledande aktör inom frontier markets är det naturligt att vi tar första steget även inom
hållbara investeringar på frontier markets. Ett viktigt led i detta är utbildning och kommunikation
med lokala bolag, säger Jon Scheiber, VD på Tundra Fonder, som är på plats i Karachi under
konferensen.
Bland föredragshållarna återfanns tre ledande pakistanska bolag: Karachi Electric, Packages och
Lucky Cement.
- Hållbarhetsanalys är inte längre en nisch utan anammas av allt fler investerare. Frontier markets
kommer inte vara något undantag, menar Johan Elmquist, förvaltare på Tundra och en av
föredragshållarna under Tundra Sustainable Forum.

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

Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på frontier markets. 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.
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 pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.
Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida
(www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

