NØKKELINVESTORINFORMASJONSDOKUMENT

Dette dokumentet gir deg nøkkel informasjon om dette fondet. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er påbudt av loven
for å hjelpe deg å forstå basisen og risikoen det innebærer ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler deg å lese dette, slik at du kan ta en
informert beslutning om å investere.

TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND, KLASSE A, SEK

TUNDRA FONDER AB, Reg.no.: 556838-6303

ISIN: SE0004 211 282

Aktivt Forvaltet UCITS-fond

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK
Målet med fondet er å gi økonomisk eksponering for økonomisk
utvikling i fremvoksende markeder og grensemarkeder samt å gi
sine andelseiere en maksimal avkastning på lang sikt på deres
investering. Investeringsstrategien er global og diversifisert , og
dermed ikke begrenset til en bestemt sektor. Referanseindeksen er
MSCI Frontier Markets xGCC Net Total Return Index (SEK).
Minst 80 prosent av fondets netto aktivverdi må investeres i aksjer
eller egenkapitalrelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av
selskaper som er lokalisert i eller utfører hovedvirksomhet i
fremvoksende markeder og / eller grensemarkeder. Fondet kan
investere opptil 20 prosent av sin netto aktivverdi i egenkapital eller
egenkapitalrelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er
klassifisert av MSCI som utviklede markeder. Uavhengig av
ovennevnte begrensninger kan fondet alltid ha de likvide midler
som er nødvendige for å lede fondets forvaltning, men maksimalt
20 prosent av fondets netto aktivverdi.
Fondet tar hensyn til aspekter som eierstyring, miljø og sosiale
forhold som en del av investeringsprosessen. Prinsippene fra
internasjonale retningslinjer brukes (FNs Global Compact,
Trepartsdeklarasjonen om Prinsipper angående Multinasjonale
Bedrifter og Sosiale Forskrifter og OECDs retningslinjer
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Risiko og belønningsindikatoren illustrerer linken mellom risiko og
potensiell avkastning i fondet. Hvis fondet er mindre enn fem år, er
relevant indeks lagt til i beregningen.
Dette fondet er i risikokategori 5, noe som betyr høy risiko for
nedgang og økning i verdien av enheter. Risikokategori 1, betyr ikke
at fondet er risikofritt. Fondet kan over tid bevege seg mot venstre
eller høyre på skalaen. Det er fordi indikatoren er basert på
historisk data, som ikke nødvendigvis er en pålitelig indikator for
fremtidig risiko og belønning.

for Multinasjonale Bedrifter). Fondet investerer ikke i selskaper
med en eksponering på mer enn fem prosent (definert som prosent
av den samlede omsetningen) til sektorer som alkohol, pornografi,
tobakk, våpen, kommersiell gambling, utvinning / produksjon hvor
råvaren hovedsakelig består av fossile brensler eller kjernefysisk
energi. Bedrifter som er involvert i kontroversielle våpen er
utelukket.
Aksjeklassen betaler ikke utbytte.
Tegnings- og innløsningsvalutaen til denne aksjeklassen er SEK.
Anbefaling: Dette fondet er muligvis ikke egnet for investorer som
planlegger å innløse investert kapital innenfor en periode på 5 år.
Forespørsler om å tegne eller innløse fondsenheter kan gjøres på
en svensk bankdag før kl. 14.30. Abonnementer finner sted til den
prisen som er etablert på den bankdagen forespørselen er mottatt
og kapitalen er kreditert på fondets bankkonto. Innløsninger finner
sted til en pris som er fastsatt på bankdagen hvor fondsbestyrelsen
mottar forespørselen.

Fondet investerer hovedsaklig i firmaer notert i fremvoksende
markeder, og grensemarkeder. Det er generelt forbundet med
meget høy risiko, men også for meget høy potensiell belønning.
Indikatoren viser hovedsaklig økninger og fall for aksjene som
fondet investeres i.
Indikatoren viser de største risikoene i fondet, men ikke risikoen
under ekstreme omstendigheter på aksjemarkedet, for ikke å
kunne sette inn eller trekke tilbake en investering fra fondet innen
den angitte tiden (likviditetsrisiko).
Kredittrisikoen blir ikke helt gjenspeilet i indikatoren. Kredittrisiko
betyr risikoen for svekket kredittverdighet hos en utsteder eller
motpart, noe som kan påvirke verdien av verdipapiret.
Fondsforvaltere vurderer kredittverdigheten til plasseringene på
kontinuerlig basis.
Fondet kan bli utsatt for operativ risiko som følge av lavere åpenhet
på og standardisering av rentemarkedet. Dette gjelder spesielt i
forbindelse med markedsuro og eventuelle kreditthendelser.
Operativ risiko er risikoen for tap på grunn av manglende interne
rutiner
eller
ytre
faktorer
som
juridiske
og
dokumentasjonsrelaterte risikoer samt risiko som følge av handels-,
avviklings- og verdisettingsrutiner.

AVGIFTER
De løpende kostnadene du betaler, er brukt til å betale
driftskostnader for fondet, inkludert markedsføringskostnader og
distribusjonskostnader. Disse kostnadene reduserer den potensielle
avkastningen av din investering.

Engangsavgifter tatt før eller etter at du har investert i fondet.
Inngangsavgift
5,00%
Dette er det maksimale som kan bli tatt ut av pengene dine før
inntektene fra investeringen din er utbetalt.

Inngangsavgiften vist er maksimum tall. For øyeblikket er
inngangsavgift null prosent. Spør din finansielle rådgiver om
inngangsavgift og utgangskostnad.

Avgifter tatt fra fondet gjennom ett år.
Løpende kostnader

2,54%

De løpende kostnadene kan variere fra år til år. Dagens løpende
kostnader er basert på perioden fra 1. januar til 31. desember 2021.

Avgifter tatt fra fondet under visse spesifikke forhold.
Ytelsesavgift

Null

TIDLIGERE YTELSE (SEK)
40%

Ytelse er regnet ut etter avgifter. Verdier er regnet ut i SEK.

30%

Tidligere ytelse er ikke nødvendigvis en indikator for fremtidig
ytelse.

20%

Aksjeklassen var lansert i 2013. Den 6. november 2017 skiftet
fondet navn fra Tundra Frontier Opportunities Fund samt
forandret forskriftene for fondet.
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Tundra Sustainable Frontier Fund A (SEK)

28,95% -4,51% 14,55% 13,50% -8,43%

6,42% 12,43% 36,55%

Referenseindeks* (SEK)

17,33% -6,83% 10,61% 24,28% -16,85% 12,95% -7,01% 31,22%

* MSCI Frontier Markets xGCC Net Total Return Index til 5. November 2017, MSCI FM xGCC IMI Net Total Return Index 6. november 2017 –
20. april 2019, MSCI Frontier Markets xGCC Net Total Return Index fra 1. Mai 2019.

PRAKTISK INFORMASJON
Mer informasjon om fondet finnes i prospektet, fond regler og
årsrapporter. Disse er tilgjengelig gratis, både på engelsk og svensk.
Vennligst ta kontakt om du ønsker en gratis papirkopi.
Ett sammendrag av forvaltningsselskapets vederlagspolitikk kan
også leveres gratis, etter forespørsel. En kopi av informasjonen kan
ordnes gratis, etter forespørsel.
Nettside: www.tundrafonder.se/en
E-post: backoffice@tundrafonder.se
Tel: +46 8 551 145 70
Forvalter: SEB
Revisor: PwC
Netto Aktiv Verdi (NAV): Andelsverdien beregnes daglig, og
publiseres på vår hjemmeside.

Skatt: Gjeldende skattelovgivning kan ha innvirkning på din
personlige skattestilling.
Minimum investeringskrav: Null.
Tundra Fonder AB kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av
noen erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig
eller inkonsekvente med de relevante delene av prospektet for
fondet.

AUTORISASJON

UTGIVELSE

Fondet er autorisert i Sverige, og regulert av svenske FSA
(kredittilsynsloven).

Nøkkelinvestorinformasjonen er utgitt 31. mars 2022.

