
Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxt-och gränsmarknader. 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.  
Läs mer på: www.tundrafonder.se.  
 
Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns tillgängliga på 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.  
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Tundra lanserar Vietnamfond 
 
Tundra fonder fortsätter satsa på gränsmarknadsfonder. Tundra Vietnam Fund blir den första 
aktivt förvaltade vietnamfonden förvaltad av en skandinavisk aktör. Vietnam förbereder för 
ökat utländskt ägande och många jämför Vietnam med Kina för 20 år sedan. 
 
Tundra Vietnam Fund blir Tundras fjärde gränsmarknadsfond och den första renodlade 
landfonden fondbolaget lanserar sedan Tundra Pakistanfond lanserades i oktober 2011. 
 
Vietnams turistindustri fortsätter växa kraftigt. Under 2013 ökade antalet turister med 11% till 
7,5 miljoner.  Landet håller på att återhämta sig efter fastighetskrisen 2008 som drabbade 
banksektorn hårt. En upprensning bland bankernas låneportföljer kommer på sikt innebära ökad 
utlåning. Därtill ser vi hur tillverkning nu flyttar till Vietnam från länder som Kina. Samsung 
Electronics räknar med att 2015 tillverka 40% av alla sina telefoner i Vietnam. Det finns vidare 
ett förslag om att öppna upp aktiemarknaden ytterligare för ökat utländskt ägande. 
 
-Vi tror på Vietnam och landets möjligheter att växa och få en allt större andel medelklass. Det är 
världens 13:e största land med 90 miljoner människor varav drygt 40% är under 25 år.  
Tillverkningsindustri flyttas nu till Vietnam p.g.a lägre produktionskostnader och ett attraktivt 
investeringsklimat. Vietnam påminner om hur Kina såg ut för 20 år sedan, säger Mattias 
Martinsson, förvaltningschef på Tundra. 
 
Teckning inleds den 29 april och fonden startar den 6 maj. Tundra Vietnam Fund förvaltas från 
Stockholm med analysstöd från Tundras kontor i Karachi i Pakistan. 
 
Tundra fonder har sedan starten för två och ett halvt år sedan lanserat ett flertal fonder varav 
fyra med fokus på gränsmarknader och har ett förvaltat kapital på 1,2 miljarder kronor. 
 
För mer information: www.tundrafonder.se. 
 
Mattias Martinsson, Förvaltningschef Telefon: 08 551 145 70   
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