Stockholm den 21 april 2017
Till andelsägare i Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund
Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund får nya fondbestämmelser och byter namn till Tundra Frontier
Africa Fund
Du får detta brev därför att du är andelsägare i Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund. För att
effektivisera förvaltningen av fonden kommer nya fondbestämmelserna att träda i kraft från och
med 29 maj 2017. Ändringen innebär att investeringsmandatet breddas och att namnet på fonden
ändras till Tundra Frontier Africa Fund. Fonden kommer framöver, precis som idag, fokusera på de
delar av Afrika som är minst ekonomiskt utvecklade, däribland Nigeria och Kenya. Fonden kommer
dock tillåtas att investera i hela Afrika vilket innebär att ett land som Egypten kan komma att få en
stor vikt i fonden. Att investeringsmandatet breddas medför att fonden får möjlighet att investera på
aktiemarknader i Afrika med större omsättning och förvaltningen kan därmed skötas mer effektivt.
Tidigare fondbestämmelsers krav om att minst 51 % av fondens tillgångar skall vara placerade i
Nigeria tas bort i och med ändringen.
Huvudanledningarna till ändringarna är försämrad möjlighet för handel och lägre omsättning på
börsen i Nigeria. Vi tror dock även fortsatt på den långsiktiga potentialen i de mindre utvecklade
marknaderna i Afrika och Sub-Sahara kommer även fortsättningsvis vara ett prioriterat område för
fonden. Med förändringarna kommer fonden på ett mer effektivt sätt kunna ta del av potentialen i
Afrika. Egypten har efter devalveringen i november förra året blivit en av de mest spännande
utvecklingsmarknaderna på kontinenten. Ekonomin genomgår en stor anpassning till en ny verklighet
där det egyptiska pundet har halverats i värde och den inhemska köpkraften kraftigt decimerats, men
där den långsiktiga potentialen äntligen kan tas tillvara på. Vi ser stora möjligheter att kunna köpa
kvalitetsbolag till attraktiva värderingar, även beaktat risken. Fonden kommer framöver även kunna
placera i aktier noterade i bl.a. Sydafrika, Marocko och Tunisien, men fonden kommer även
framledes primärt att fokusera på bolag som kan dra nytta av den strukturella tillväxten på
kontinenten med framväxande konsumtion, urbanisering och infrastrukturinvesteringar som viktiga
hörnpelare. Det finns bl.a. i Sydafrika bolag som har en signifikant exponering mot det snabbväxande
Sub-Sahara och som blir intressanta investeringsobjekt förfonden.
I samband med ändring av fondbestämmelserna byter fonden jämförelseindex. Detta görs för att du
som andelsägare på bästa sätt ska kunna utvärdera fonden. Det nya jämförelseindexet är MSCI EFM
Africa ex South Africa Index Net.
Andelsägare i Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund har rätt att lösa in sina fondandelar från den dag
denna information lämnas till andelsägarna fram till och med den 26 maj 2017 kl. 14.30 utan att
andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för avveckling av värdepapper med
anledning av begärd inlösen.
I korthet:
•
•
•

Förändringarna är godkända avFinansinspektionen.
Den 26 maj 2017 kl 14.30: Sista dagen för handel i Tundra Nigeria & Sub SaharaFund.
Den 29 maj 2017: Namnbyte och de nya fondbestämmelserna träder ikraft.

Frågor & Svar
Q. Vad innebär förändringarna i fondbestämmelserna?
A. Kravet att 51 % av kapitalet skall vara placerat i Nigeria tas bort och ersätts av ett mandat att
placera fritt på den afrikanska kontinenten. I och med det byter fonden namn till Tundra Frontier
Africa Fund och får ett nytt jämförelseindex, MSCI EFM Africa ex South Africa Index Net.
Q. Varför jämförs fonden med ett index som exkluderar Sydafrika (MSCI EFM Africa ex South Africa
Index Net)?
A: Fonden kommer endast i mycket begränsad omfattning investera i råvarubolag. I och med att
råvarubolag är dominerande på den sydafrikanska börsen exkluderas Sydafrika från det nya
jämförelseindexet.
Q. Varför görs förändringen?
A. Förutsättningarna för att förvalta en renodlad Sub-Sahara fond har markant försämrats på kort
sikt, men vi ser fortfarande stor potential på längre sikt. Detta i kombination med att de ekonomiska
förutsättningarna för god tillväxt i framförallt Egypten har förbättrats motiverar att fondens
investeringsmandat breddas.
Q. Kommer fonden inte att investera i Nigeria längre?
A. Nigeria kommer även framöver vara ett kärnland för oss, men innan landets valutapolitik
förändras kommer sannolikt dess andel av portföljen minska kraftigt. När förändring sker i Nigeria ser
vi landet som en mycket intressant marknad åren somföljer.
Q. Varför har ansvarsbegränsningarna förändrats?
A. Ansvarsbegränsningarna har uppdaterats för beakta nytt gällande regelverk avseende
depåbankens ansvar.

Du är självklart välkommen att ringa (08-551 145 70) eller maila (info@tundrafonder.se) om du har
frågor.
Tack för ditt fortsatta förtroende.

Med vänlig hälsning,
Tundra Fonder

