Stockholm, 2020-07-02

Nya styrelseledamöter i Tellus Fonder
Tellus Fonder stärker styrelsen ytterligare genom att välja in Bo Pettersson och Karl-Henrik
Sundström.
Bo har en mångårig erfarenhet från entreprenörskap inom finansbranschen från bland annat
kapitalförvaltningsbolagen Mariegården, Catella och Case, som han var medgrundare till. Bo har
styrelseerfarenhet från livsmedelsbolaget Sardus, databolaget IBS, fastighetsbolaget Klövern,
reklambolaget A-com samt teknikbolaget NFO.

Karl-Henrik har en mycket gedigen industriell bakgrund, då han bland annat varit VD för Stora Enso
och finansdirektör på Ericsson. Karl-Henrik arbetar även i styrelsen i ett flertal storbolag såsom
Mölnlycke, Vestas och NXP. Han är dessutom styrelseordförande för näringslivets skattedelegation
och styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse. I december 2019 blev Karl-Henrik tilldelad
utmärkelsen Kommendör av första klass, Finlands Lejons Orden. Utmärkelsen delades ut av Finlands
president för arbete som främjat finska intressen under lång tid. Karl-Henrik är också invald i Tellus
Fonders placeringsråd, där Bo sedan tidigare ingår.
Karl-Henrik har även valt att gå in som delägare i Tellus Fonder. Tidigare har även Tellus Fonders
styrelseordförande Thomas Eriksson gått in som delägare. Thomas har tidigare varit VD på Swedbank
Robur och senast var han VD på Carnegie Investment Bank. Utöver Karl-Henrik och Thomas ägs Tellus
Fonder av det privata investmentbolaget Tellus Group som består av 15 stycken privatpersoner där
bland annat Bo Pettersson är största ägaren.

Mer information kan lämnas av:

Thomas Eriksson, Styrelseordförande, Tellus Fonder
Mobil: +46 (0) 705 40 83 70
E-post: thomas.eriksson@tellusfonder.se
Eva Lunderquist, VD, Tellus Fonder
Mobil: + 46 (0) 709 68 56 14
E-post: eva.lunderquist@tellusfonder.se

Om Tellus Fonder

Tellus Fonder är ett entreprenörsdrivet företag, samtidigt som många av oss har en bakgrund och
erfarenhet från storbanksmiljö. Vi vill kombinera denna erfarenhet med den mindre organisationens
flexibilitet och kundtillgänglighet. Vi vill driva ett företag som vi själva tycker det är attraktivt att vara
kund i och där vi känner oss stolta att arbeta. Ledord för oss är långsiktighet, enkelhet, ärlighet,
transparens och kundnärhet. Vi vill vara ett intressant alternativ till storbankerna och erbjuda
intressanta nischprodukter med hela jorden som vårt arbetsfält. Vår företagskultur och förvaltning
genomsyras av erfarenhet och sunt förnuft.
Som en mindre oberoende aktör vill vi vara flexibla, tillgängliga och lyssna på våra kunder. Vi väljer
själva att titta på teman som vi tror formar vår framtid. Vi vill därför att våra kunder är med och
formar framtiden tillsammans med oss. Kort sagt vi vill vara våra kunders fondbolag.
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Vi förvaltar fonderna Tellus Globala Investmentbolag, Tellus Midas, Tellus Bank & Finans och Nowo
Fund. Tellus Fonderna finns att handla direkt hos Tellus Fonder eller via någon av följande
återförsäljare www.tellusfonder.se/aterforsaljare. Nowo Fund kan man handla via Nowo appen. Gå
in på www.nowo.se för mer information.

Riskinformation

Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet. För det fall Du önskar investera i fonden/någon av våra fonder
finns information i form av Faktablad och Informationsbroschyr att tillgå på vår
hemsida: www.tellusfonder.se.
Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade
hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav
som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection
Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt
informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök
följande adress: www.tellusfonder.se/riktlinjer.
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