
 

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.  
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Tundra Fonder öppnar kontor i 

Vietnam 
 
 

Tundra Fonder fortsätter sin expansion inom frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna. Nu 

öppnar fondbolaget kontor i Ho Chi Minh City, Vietnam. Duc Nguyen, med mångårig erfarenhet 

från den vietnamesiska aktiemarknaden, har anställts som landansvarig. 

 

- Vietnam är en av de globalt mest intressanta investeringsmöjligheterna. Landets ekonomi växte 

med nästan 7% förra året och globala jättar som Samsung Electronics och LG Electronics har 

förlagt en betydande del av sin produktion i Vietnam. Samtidigt har det stora flertalet utländska 

finansiella investerare ännu inte hittat hit, menar Jon Scheiber, vd för Tundra.  

 

I maj 2014 lanserade Tundra som första nordiska fondbolag en aktivt förvaltad vietnamfond. 

Sedan lanseringen har fonden slagit sitt jämförelseindex med 17%. 

 

- Vi tror att lokal närvaro är viktigt inom frontier markets och öppnar därför nu vårt andra kontor på 

en av våra kärnmarknader, säger Jon Scheiber. 

 

Sedan två år tillbaka har Tundra ett analyskontor i Pakistan och är en av de större utländska 

investerarna i landet. 

 

 

För mer information: www.tundrafonder.se. 

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