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Tellus Fonder erbjuder aktiefonder med en tydlig
nisch och aktiv profil
Tellus Fonder är ett oberoende småskaligt fondbolag som förvaltar fyra framgångsrika nischfonder med fokus på
de internationella aktiemarknaderna. Tellus Fonder är ett entreprenörsinriktat, agilt och långsiktigt fondbolag som
erbjuder en attraktiv riskspridning och en aktiv förvaltning.
–Vår ambition är att driva ett fondbolag som
vi själva skulle tycka det vore intressant
att vara kund i. Vår förvaltning präglas
av enkelhet, ärlighet, transparens och
kundnärhet. Vår målsättning är att vara
ett attraktivt alternativ till storbankernas
fondutbud, säger Eva Lunderquist, vd på
Tellus Fonder.
–Vi erbjuder i dagsläget fyra aktivt
förvaltade aktiefonder med tydliga inriktningar och profiler. För oss är det viktigt
att våra kunder verkligen kan särskilja våra
fonder från andra alternativ på marknaden.
Därför fokuserar vi mycket på att varje
enskild fond ska ha en tydlig och transparent
investeringsprofil så våra kunder alltid
vet vad de köper, säger Anders Bruzelius,
förvaltare på Tellus Fonder.
Populär och uppskattad
investmentbolagsfond
Tellus Fonder tillämpar en förvaltningsfilosofi som baseras på fundamental analys i kombination med ESG-analyser och
en kontinuerlig analys av strukturella
omvärldstrender. Fonderna investerar i
intressanta bolag i hela världen.
–En av våra styrkor som bolag är att vi
har en gedigen finansiell erfarenhetsbas.
Genom att investera i våra fonder får sparare
en god riskspridning, inte minst via vår
uppskattade investmentbolagsfond. Fonden
Tellus Globala Investmentbolag investerar i
30 ägarledda investmentbolag/konglomerat,
vilket ger en mycket bra diversifiering, säger
Anders Bruzelius.
–Vi bedriver en aktiv förvaltning där vi
ser oss som delägare i de företag vi väljer
att investera i. Vi har som motto att aldrig
investera i en aktie på grund av dess vikt i
ett index, utan en investering sker alltid
på grund av vår tro på avkastning i det vi
investerar i, säger Eva Lunderquist.
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Drivkraft: Tävlingsorienterad
vinnarskalle
Fritidsintressen: Gym, golf,
löpning, resa samt umgås
med vänner, när man får!

OM TELLUS FONDER
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har
som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella
aktiemarknaderna. Tellus Fonder erbjuder i dagsläget fyra aktivt förvaltade fonder,
var och en med en tydlig inriktning och investeringsprofil.

Entreprenörsdrivet oberoende fondbolag som
arbetar med aktiv förvaltning
Vår största fond heter Tellus Globala Investmentbolag. Fonden investerar i
ägarledda investmentbolag/konglomerat.
Läs mer tellusfonder.se
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