
 

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 FÅR 5 STJÄRNOR AV MORNINGSTAR 
 

Tundra Sustainable Frontier Fund, en global aktiefond i kategorin “frontier markets”, har nu 

fått sin femte stjärna av fondutvärderaren Morningstar.  Fonden har en unik hållbarhetsansats 

och var bland annat den första tillväxt- och frontierfonden som miljöcertifierades av Svanen 

(Nordic Ecolabel). Bland ett 40-tal frontierfonder världen över tillhör fonden nu topp 10% inom 

sin kategori avseende riskjusterad avkastning efter avgifter.  

 
 
Det svenska fondbolaget Tundra Fonder, som specialiserat sig på nästa generations 
tillväxtmarknader, lanserade 2013 aktiefonden Tundra Sustainable Frontier Fund. Idag förvaltas 
1,8 miljarder kronor i fonden för andelsägare i Sverige och utomlands.  
 
- Vi har som målsättning att vara världens ledande förvaltare på nästa generations 
tillväxtmarknader och betyget är ett kvitto på att våra förvaltningsresultat nu tillhör yttersta 
världseliten. Det är särskilt kul att fonden med sin starka hållbarhetsansats kan visa att det inte 
finns någon konflikt mellan hög riskjusterad avkastning och ett väl utvecklat hållbarhetsarbete, 
säger Tundras förvaltningschef Mattias Martinsson. 
 
Tundras investeringsteam utgörs idag av 12 personer som bedriver förvaltning och 
hållbarhetsarbete från såväl huvudkontoret i Stockholm som från två analyskontor i Vietnam och 
Pakistan. Utöver Tundra Sustainable Frontier Fund förvaltar Tundra ytterligare tre fonder: Tundra 
Vietnam Fund, Tundra Pakistan Fund och Tundra Frontier Africa Fund. Fonderna finns tillgängliga 
på flertalet oberoende fondplattformar. Totalt förvaltat kapital uppgår till 3,3 miljarder kronor.  
 
 
 
För mer information: www.tundrafonder.se 
Mattias Martinsson, Förvaltningschef Tundra Fonder  
mattias.martinsson@tundrafonder.se  Telefon: 08-551 145 70 

http://www.tundrafonder.se/

