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TUNDRA UTÖKAR SATSNINGEN PÅ HÅLLBARHET
Tundra Fonder, förvaltaren specialiserad på fron6er markets, fördjupar nu si: arbete
inom hållbara investeringar och inför hållbarhetskrav på investeringar i bolagets
samtliga fonder. Tundra utökar dessutom kravlistan för fonden Tundra Sustainable
Fron1er Fund, och väljer nu även bort bolag med verksamhet inom utvinning och
produk6on baserad på fossila bränslen.
I augus7 2015 lanserade Tundra världens första globala hållbarhetsfond på fron7er
markets; Tundra Sustainable Fron7er Fund - en unik ansats där hållbarhetsaspekter
integrerats i förvaltningsbesluten. Nu gör bolaget y@erligare en satsning på
hållbarhetsarbetet och inför krav på hållbart uppförande i porSöljbolagen i samtliga
fonder. Tundra höjer dessutom kraven y@erligare på fonden Tundra Sustainable Fron7er
Fund genom a@ exkludera bolag som är involverade i utvinning eller produk7on baserad
på fossila bränslen.
- För Tundra har hållbarhetsarbetet blivit e@ fokusområde. Vi nöjer oss inte med a@
enbart signera ini7a7v och förlita oss på externa konsulters genomgång av porSöljerna.
Vi bedriver egen analys och arbetar ak7vt för a@ påverka porSöljbolagen. Nu tar vi nästa
steg och implementerar de@a arbete i alla våra fonder, säger Tundras
hållbarhetsansvarige Jennie Ahrén.
Sedan 7digare har Tundra e@ dedikerat hållbarhetsteam som arbetar uteslutande med
bolags- och investeringsanalyser ur e@ hållbarhetsperspek7v. Delar av teamet är placerat
i Asien för a@ säkerställa en god 7llgång 7ll de porSöljbolag Tundra investerar i.
- Med en befolkning på nära 700 miljoner människor i Tundras kärnländer, mer än i hela
EU, där en stor andel under de närmaste 7o åren kommer bli en del av en framväxande
storkonsumerande medelklass, kommer fron7er markets bli allt vik7gare ur e@
hållbarhetsperspek7v, säger Tundras VD Jon Scheiber.

För mer informa7on: 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 fron7er markets. Vi investerar i bolag då de
ännu är okända, o7llgängliga 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 a@ man vid försäljning all7d får 7llbaka investerade pengar. Historisk avkastning
är ingen garan7 för fram7da avkastning. Fondens värde kan variera kraCigt pga fondens sammansä@ning och
de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informa7onsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse,
faktablad och övrig informa7on ﬁnns på vår hemsida (www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du
vill a@ vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfri@ 7ll dig.

