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Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo 

LORDS LB BALTIC FUND I 
 

TAISYKLĖS 

I .    B E N D R O J I  I N F O R M A C I J A  A P I E  F O N DĄ  

1.   Šios Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I 
(toliau – Fondas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu (toliau – KISĮ) ir nustato 
santykius tarp valdymo įmonės ir Fondo dalyvių. 

2.   Pagrindiniai duomenys apie Fondą: 

2.1.   Pavadinimas Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS 
LB BALTIC FUND I 

2.2.   Įstatyminė forma Specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens 
statuso 

2.3.   Tipas Uždarojo tipo investicinis fondas, kurio vienetų pardavimas ir 
išpirkimas yra ribojami 

2.4.   Veiklos pradžios 
data 

2009 m. birželio 26 d.  

2.5.   Veiklos trukmė Fondo veiklos pradžioje buvo numatyta, kad Fondas veiks 5 
metus nuo Fondo vienetų Pirmojo platinimo etapo pabaigos 
(žr. Taisyklių 9.9 papunktį). Fondo veiklos terminas gali būti 
pratęstas papildomai 2 metais. Sprendimą dėl Fondo veiklos 
termino pratęsimo priims Valdymo įmonės valdyba, šių 
Taisyklių V dalyje nustatyta tvarka pateikusi aiškius 
argumentus dalyviams ir gavusi dalyvių, kuriems nuosavybės 
teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų 
investicinių vienetų, rašytinį pritarimą. Sprendimas dėl Fondo 
veiklos termino pratęsimo turi būti priimtas likus ne mažiau 
nei 6 mėnesiams iki paskutinės Fondo veiklos termino, kuris 
baigiasi suėjus 5 metams nuo Fondo vienetų Pirmojo 
platinimo etapo pabaigos, dienos. 

Valdymo įmonės valdyba, gavusi dalyvių, kuriems 
nuosavybės teise priklauso 100 % visų Fondo išleistų ir 
neišpirktų investicinių vienetų, rašytinius pritarimus, 2014 
spalio mėn. 22 d., priėmė sprendimą pratęsti Fondo veiklos 
terminą iki 2015 m. spalio mėn. 24 d. 

Be to, Valdymo įmonės valdyba, gavusi dalyvių, kuriems 
nuosavybės teise priklauso 100 % visų Fondo išleistų ir 
neišpirktų investicinių vienetų, rašytinius pritarimus, 2015 m. 
spalio mėn. 23 d., priėmė sprendimą pratęsti Fondo veiklos 
terminą iki 2016 m. spalio mėn. 24 d. 

3.   Pagrindiniai duomenys apie valdymo įmonę (toliau – Valdymo įmonė): 

3.1.   Pavadinimas UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ 
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3.2.   Adresas Jogailos g. 4, Vilnius 

4.   Pagrindiniai duomenys apie depozitoriumą (toliau – Depozitoriumas): 

4.1.   Pavadinimas AB SEB bankas (lėšų valdymo ir prekybos finansavimo 
departamentas) 

4.2.   Adresas Gedimino pr. 12, Vilnius 

5.   Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su didesne nei vidutine, 
ilgalaike rizika. Dėl to Fondas negali garantuoti, jog investuotojai atgaus investuotas 
lėšas.  

6.   Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investicijomis į Fondą yra: veiklos rizika, 
nekilnojamojo turto vystymo rizika, rinkos rizika, likvidumo rizika, riboto investicijų 
diversifikavimo rizika, valiutos rizika, mokesčių rizika, kreditų rizika, infliacijos rizika, 
neapdraustų nuostolių rizika, neatskleistų įsipareigojimų rizika, sandorio šalies ir 
atsiskaitymų rizika, ilgalaikė rizika (specifinė investavimo rizika), rezultatų rizika, 
trečių šalių rizika, konkurencijos rizika, investuotojų rizika, interesų konfliktų rizika, 
investicinio komiteto rizika, Fondo valdytojo rizika.  

7.   Investuotojams siūloma atidžiai susipažinti su V Prospekto dalyje „Informacija apie 
rizikas ir jų valdymą“ (30-35 psl.) pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, į 
kuriuos būtina atsižvelgti prieš priimant sprendimą įsigyti Fondo investicinius vienetus. 

8.   Pasirašydamas Preliminarią investicijos sutartį ir investicinių vienetų pirkimo-
pardavimo sutartį arba (atitinkamai) Išankstinio įvykdymo sutartį investuotojas sutinka, 
kad jo investiciniai vienetai būtų privalomai išperkami šių Taisyklių 78.1 papunktyje 
numatyta tvarka. 

I I .    T A I S Y K LĖS E  V A R T O J A M O S  SĄV O K O S  

9.   Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos didžiąja raide turi žemiau pateikiamoje lentelėje 
nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Taisyklėse vartojamos 
sąvokos. Taisyklių tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai. 

9.1.   Antrojo 
platinimo 
etapas 

Fondo investicinių vienetų platinimas, kuris baigsis išplatinus visą 
papildomą emisiją. Jei Valdymo įmonė nuspręs investicinių 
vienetų emisija padidinti, tada etapas baigsis išplatinus visą 
padidintą emisiją. 

9.2.   Depozitoriumas AB SEB bankas, įmonės kodas 1120 21238, adresas 
Gedimino pr. 12, LT 01103 Vilnius. 

9.3.   Euras arba 
EUR 

oficiali Europos Sąjungos valstybių narių, esančių Europos 
ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta. 

9.4.   Fondas Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB 
BALTIC FUND I, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės 
teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims ir kurio 
valdymas yra perduotas Valdymo įmonei. 

9.5.   GAV skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir 
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. 

9.6.   Išankstinio 
įvykdymo 

Fondo investicinių vienetų Antrojo platinimo etapo metu su 
investuotojais sudaroma Fondo investicinių vienetų pirkimo-
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sutartis pardavimo sutartis, pagal kurią investuotojas įsipareigoja:  
(i) sutartyje nustatytą datą; arba 
(ii) per 30 kalendorinių dienų nuo Valdymo įmonės raštiško 

pareikalavimo gavimo,  
pervesti sutartyje nurodytą sumą, už kurią bus įsigyjami Fondo 
investiciniai vienetai, į Prospekte nurodytą Fondo banko sąskaitą. 
Aiškumo dėlei, su investuotojais Antrojo platinimo etapo metu 
Preliminarios investicijos sutartys nėra sudaromos. 

9.7.   KISĮ Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymas. 

9.8.   Preliminari 
investicijos 
sutartis 

Fondo investicinių vienetų Pirmojo platinimo etapo metu su 
kiekvienu investuotoju sudaroma preliminari investicijos sutartis 
dėl investicinių vienetų įsigijimo, kurią pasirašydamas 
investuotojas pareiškia savo neatšaukiamą apsisprendimą 
investuoti atitinkamą pinigų sumą įsigyjant Fondo investicinius 
vienetus ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Antrojo platinimo 
etapo metu Preliminarios investicijos sutartys nesudaromos. 

9.9.   Pirmojo 
platinimo 
etapas  

Fondo investicinių vienetų platinimas, kuris baigėsi 2009 m. 
spalio 24 d. 

9.10.   Prospektas dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama 
pagrindinė informacija apie siūlomus Fondo investicinius 
vienetus. 

9.11.   Taisyklės šis dokumentas. 

9.12.   Valdymo įmonė UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, įmonės kodas 
3018 49625, adresas Jogailos g. 4, Vilnius. 

I I I .    F O N D O  I N V E S T A V I M O  S T R A T E G I J A  I R  I N V E S T I C I JŲ  
A P R I B O J I M A I  

10.   Fondo tikslas yra užtikrinti ilgalaikį Fondo grąžos investuotojams (dalyviams) augimą, 
išnaudojant palankią situaciją investicijoms nekilnojamojo turto rinkoje. 

11.   Siekiama vidutinė metinė Fondo grynoji investicijų grąža 18-20%, atskaičius visas šių 
Taisyklių VII dalyje nurodytas Fondo išlaidas, bet įskaitant metinius dividendus 
(Fondas negali garantuoti, jog Fondo dalyviams atitinkamais metais bus išmokami 
dividendai). 

12.   Fondo turtą gali sudaryti:  

12.1.   komercinės paskirties nekilnojamasis turtas, kuris uždirba nuomos pajamas;  

12.2.   nekilnojamojo turto bendrovių (t.y. bendrovių, kurių pagrindinę veiklą sudaro 
nekilnojamojo turto įsigijimas, rekonstravimas, nuoma, prekyba ar vystymas) 
perleidžiamieji vertybiniai popieriai;   

12.3.   kokybiškas nekilnojamasis turtas, kurio valdytojai patiria finansinių problemų (angl. 
– distressed property); 

12.4.   statomi nekilnojamojo turto objektai, kuriuos numatoma pastatyti per 3 metus; 
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12.5.   likvidūs, investicinio reitingo (pagal Standard & Poors ar alternatyvų vertintoją) ne 
ilgesnės nei 10 metų trukmės Europos Sąjungos valstybių vyriausybių ir įmonių 
skolos vertybiniai popieriai, kurie atitinka KISĮ nustatytas sąlygas; 

12.6.   pinigų rinkos priemonės, kurios atitinka KISĮ nustatytas sąlygas; 

12.7.   indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti 
kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Ekonominės Erdvės valstybėje arba 
kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta nei Europos 
Sąjungoje; 

12.8.   kilnojamas turtas ir įrenginiai, būtini Fondo investicijų portfelyje esančiam 
nekilnojamojo turto objektui eksploatuoti. 

13.   Fondas investuos tik į komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus – prekybos ir 
biurų centrus, sandėlius. Aiškumo dėlei, Fondas neinvestuos į gyvenamosios paskirties 
ar viešbučių paskirties nekilnojamąjį turtą ar bendrovių, turinčio tokio turto, akcijas. 
Taip pat nebus investuojama į gyvenamosios paskirties žemės sklypus. Į komercinės 
paskirties žemės sklypus investuoti Fondas galės tik tuo atveju, kai žemės sklypas yra 
komercinės paskirties su galiojančiu detaliuoju planu ir žemės nuosavybės 
dokumentais, ir ne daugiau lėšų, negu numatyta šių Taisyklių 14.2 papunktyje. 

14.   Numatoma Fondo investicijų į nekilnojamąjį turtą, kurios gali sudaryti iki 100% Fondo 
GAV, struktūra: 

14.1.   nuomos pajamas uždirbantys komerciniai objektai (ne mažiau 70% viso portfelio 
investicijų);  

14.2.   komerciniai vystymo projektai, įskaitant žemės sklypo įsigijimą (iki 10% viso 
portfelio investicijų); 

14.3.   kokybiškas nekilnojamasis turtas, kurio valdytojai patiria finansinių problemų (angl. 
– distressed property) (iki 20% viso portfelio investicijų). 

15.   Visas įsigyjamas nekilnojamasis turtas turės būti įsigyjamas su ilgalaikės žemės 
nuomos sutartimis arba nuosavybės teise į žemę. 

16.   Investavimo į nekilnojamąjį turtą geografija: Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika 
ir Estijos Respublika. Pagrindinis Fondo prioritetas bus skiriamas investicijoms 
Lietuvoje, jos sudarys ne mažiau 60% Fondo turtą sudarančios GAV. Investicijos 
Latvijoje ir Estijoje sudarys iki 40% Fondo vertės. Lietuvoje bus įsigyjamas 
nekilnojamasis turtas su ilgalaikėmis žemės nuomos sutartimis arba nuosavybės 
teisėmis į žemę. Latvijoje ir Estijoje kartu su nekilnojamuoju turtu bus įsigyjama ir 
žemės nuosavybė. 

17.   Fondo investicijų į nekilnojamąjį turtą nuosavybės forma: tiesioginė nekilnojamojo 
turto objektų (pastatų bei žemės) nuosavybė bei nekilnojamojo turto bendrovių 
perleidžiamųjų vertybinių popierių nuosavybė. 

18.   Pagrindinė Fondo valiuta yra euras.  

19.   Visos pagrindinės Fondo įsigytų objektų nuomos pajamos (nuomos mokestis) turi būti 
susietos su euru. 

20.   Valdymo įmonė gali skolintis Fondo sąskaita ir naudai iki 60% paskolos sudarymo 
dieną buvusių Fondo GAV, iki bendra Fondo lėšų suma pasieks 60 000 000 eurų. 
Maksimalus skolos terminas nenumatomas, tačiau turi būti numatyta galimybė grąžinti 
paskolą Fondo veiklos termino pabaigoje, net jeigu paskolos terminas yra ilgesnis. 
Visas skolintas kapitalas turi būti panaudotas Fondo investicijoms. 
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21.   Lėšos, gautos pardavus investicinius objektus, bus reinvestuojamos į nekilnojamojo 
turto objektus arba Europos Sąjungos valstybių vyriausybių ar įmonių skolos 
vertybinius popierius, pinigų rinkos instrumentus ar laikomos banko terminuoto indėlio 
sąskaitoje. 

22.   Tarpiniu laikotarpiu, iki bus atliktos investicijos į investicinius objektus arba Fondo 
lėšos pervestos dalyviams, Fondas numato investuoti lėšas į Europos Sąjungos 
valstybių vyriausybių ar įmonių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos 
instrumentus ar dalį arba visas lėšas laikyti banko depozito sąskaitose. 

23.   Fondas palaikys iki 10% Fondo vertės grynųjų pinigų rezervą. Pinigai bus laikomi 
banko depozitinėje sąskaitoje arba investuojami į Europos Sąjungos valstybių 
vyriausybių ar įmonių skolos vertybinius popierius, kitus pinigų rinkos instrumentus. 

24.   Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones rizikai valdyti. Tokiu būdų 
siekiama apdrausti Fondo portfelį nuo galimų neigiamų rinkos pokyčių. Fondas 
nenumato investuoti į išvestines finansines priemones investavimo tikslais. 

25.   Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. 

26.   Fondui draudžiama įsigyti šiose Taisyklėse išvardytus objektus, jeigu: 

26.1.   jų įsigijimas numatomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, nenustatant 
bendraturčių dalių; 

26.2.   nuosavybės teisė į objektą yra apribota ir tai gali lemti nuosavybės teisės praradimą;  

26.3.   nekilnojamojo turto objektas neįregistruotas viešajame registre. 

27.   Draudžiama skolinti Fondo turtą, garantuoti ar laiduoti juo už kitų asmenų 
įsipareigojimus. 

28.   Fondo investicijoms taikomi šie portfelio diversifikavimo reikalavimai, numatyti KISĮ: 

28.1.   ne daugiau kaip 20% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų gali būti investuota į 
Europos Sąjungos valstybių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius, 
pinigų rinkos priemones bei laikomi banko terminuoto indėlio sąskaitoje laikantis 
KISĮ nustatytų reikalavimų; 

28.2.   į vieną nekilnojamojo turto objektą ar nekilnojamojo turto bendrovę gali būti 
investuota ne daugiau kaip 30% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

28.3.   bendra investicijų į statomus nekilnojamojo turto objektus suma negali viršyti 20% 
Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

28.4.   bendra investicijų į nekilnojamojo turto objektą ir jo eksploatacijai būtiną kilnojamąjį 
turtą ir įrenginius suma negali viršyti 40% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

28.5.   bendra investicijų į tos pačios nekilnojamojo turto bendrovės išleistus 
perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir įsipareigojimų, 
atsirandančių Fondui dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių su ta bendrove, 
suma negali viršyti 30% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

28.6.   bendra investicijų į 28.5 papunktyje nurodytas investicines priemones ir 28.4 
papunktyje nurodytus investavimo objektus, į kuriuos yra investavusi tokia 
nekilnojamojo turto bendrovė ir į ją investuojantis Fondas, suma negali viršyti 30% 
Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų.  

29.   Fondo investicijų portfelis 4 metus nuo dienos, kai šioms Taisyklėms pritarė Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisija (kurios funkcijas nuo 2012-01-01 perėmė 
Lietuvos bankas), gali neatitikti aukščiau nustatytų diversifikavimo reikalavimų. 
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Tačiau tai nepanaikina Valdymo įmonės pareigos Fondo turtą investuoti tik į šiose 
Taisyklėse numatytus investavimo objektus.  

30.   Tuo atveju, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, 
nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalinta kaip įmanoma 
greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 metus. 

31.   Fondo turtą, išskyrus aukščiau numatytą 4 metų laikotarpį, privalo sudaryti ne mažiau 
kaip keturi atskiri nekilnojamojo turto objektai. 

I V .    D A L Y V IŲ  T E I SĖS  I R  P A R E I G O S  

32.   Visi Fondo investiciniai vienetai jų savininkams suteikia vienodas teises ir pareigas.  

33.   Fondo dalyviai įgyja teises ir pareigas, kurias jiems suteikia jų turimi ir pilnai apmokėti 
investiciniai vienetai, nuo įrašo apie nuosavybės teisę į investicinius vienetus padarymo 
dalyvių asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.  

34.   Dalyvio nuosavybės teisės į Fondo vienetus įrodymas yra įrašas dalyvio asmeninėje 
vertybinių popierių sąskaitoje. 

35.   Fondo dalyvis turi šias teises: 

35.1.   Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis 
gauti dalį Fondo pajamų (dividendus). Fondas negali garantuoti, jog Fondo dalyviams 
atitinkamais metais bus išmokami dividendai; 

35.2.   Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, sąlygomis ir 
apimtimi gauti dalijamo Fondo dalį; 

35.3.   gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą; 

35.4.   gavus išankstinį Valdymo įmonės sutikimą, perleisti turimus Fondo investicinius 
vienetus tretiems asmenims sudarant paprastą rašytinę sutartį, kurios vienas 
egzempliorius per 5 kalendorines dienas turi buti pateiktas Valdymo įmonei ar kitam 
platintojui. Tokiu atveju dalyvis, perleidžiantis jam priklausančius investicinius 
vienetus, privalo užtikrinti, kad kiekvieno asmens (vienetus perleidžiančio dalyvio, 
jeigu pastarasis po perleidimo išlieka Fondo dalyviu, ir įgijėjo) investicijos į Fondą 
nebus mažesnės nei minimali vieno investuotojo (dalyvio) investuojama suma, 
nurodyta 67 šių Taisyklių punkte; 

35.5.   kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Fondo taisyklėse nustatytas teises.  

36.   Dalyviai neturi teisės reikalauti Fondo likvidavimo ir Fondo turto padalijimo kitaip nei 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 

37.   Fondo dalyvis turi šias pareigas: 

37.1.   pranešti Valdymo įmonei apie pavadinimo, kodo, buveinės adreso, vadovo ar įgalioto 
atstovo, elektroninio pašto adreso, telefono ir kitų rekvizitų pasikeitimą (tuo atveju, 
jei dalyvis yra fizinis asmuo, apie savo vardo, pavardės, gyvenamosios vietos, 
elektroninio pašto adreso, telefono ir kitų rekvizitų pasikeitimą) ne vėliau kaip per 15 
kalendorinių dienų; 

37.2.   turtinių teisių ar investicinių vienetų įkeitimo atveju, ne vėliau kaip per 5 
kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų įkeitimo sutarties įsigaliojimo 
dienos raštu apie tai pranešti Valdymo įmonei (prie pranešimo turi būti pridėta 
sutarties, pagal kurią yra įkeičiamos turtinės teisės ar investiciniai vienetai, kurioje 
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turi būti pažymėta, kad Fondo investiciniai vienetai yra paliekami saugoti 
Depozitoriume, kopija); 

37.3.   išpirkimo atveju, jei valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant investicinius 
vienetus kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė dalyvio 
nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimą, jei investiciniai vienetai yra 
sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė; 

37.4.   vykdyti visus įsipareigojimus, numatytus investicinių vienetų pirkimo-pardavimo 
sutartyje arba (atitinkamai) Išankstinio įvykdymo sutartyje bei Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose. 

V .    D A L Y V IŲ  P R I T A R I M A S  F O N D O  V E I K L O S  L A I K O T A R P I O  
P R A TĘS I M U I  

38.   Sprendimą dėl Fondo veiklos termino pratęsimo priima Valdymo įmonės valdyba 
gavusi dalyvių, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir 
neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą. 

39.   Siekdama gauti 38 punkte nurodytą pritarimą, Valdymo įmonė, likus ne mažiau nei 
9 mėnesiams iki paskutinės Fondo veiklos termino, kuris baigiasi suėjus 5 metams nuo 
Fondo vienetų Pirmojo platinimo etapo pabaigos, dienos, paskelbia atitinkamą 
pranešimą Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.  

40.   Pranešime turi būti: 

40.1.   pateikiami argumentai dėl Fondo veiklos termino pratęsimo; 

40.2.   nurodomi būdai, kaip dalyviai gali išreikšti savo pritarimą (arba nepritarimą) Fondo 
veiklos termino pratęsimui; 

40.3.   terminas, per kurį dalyvis gali išreikšti savo pritarimą (arba nepritarimą) Fondo 
veiklos termino pratęsimui. 

41.   Tokio paties turinio pranešimą likus ne mažiau nei 9 mėnesiams iki paskutinės Fondo 
veiklos termino, kuris baigiasi suėjus 5 metams nuo Fondo vienetų Pirmojo platinimo 
etapo pabaigos, dienos Valdymo įmonė išsiunčia dalyviui elektroniniu paštu. 

42.   Jeigu per pranešime nustatytą terminą Valdymo įmonė pranešime numatyta tvarka 
negauna reikiamo skaičiaus dalyvių pritarimo Fondo veiklos termino pratęsimui, 
Valdymo įmonės valdyba priima sprendimą nepratęsti Fondo veiklos termino.  

43.   Sprendimas dėl Fondo veiklos termino pratęsimo turi būti priimtas likus ne mažiau nei 
6 mėnesiams iki paskutinės Fondo veiklos termino, kuris baigiasi suėjus 5 metams nuo 
Fondo vienetų Pirmojo platinimo etapo pabaigos, dienos. Sprendimas dėl Fondo 
veiklos termino pratęsimo gali būti priimtas nesilaikant šiame punkte numatyto 
termino, o pranešimas dalyviams gali būti pateikiamas nesilaikant 39 ir 41 punktuose 
numatytų terminų, jeigu Valdymo įmonė gauna dalyvių, kuriems nuosavybės teise 
priklauso 100 % visų Fondo išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinius 
pritarimus. Valdymo įmonės valdyba, gavusi dalyvių, kuriems nuosavybės teise 
priklauso 100 % visų Fondo išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinius 
pritarimus, 2014 spalio mėn. 22 d., priėmė sprendimą pratęsti Fondo veiklos terminą iki 
2015 m. spalio mėn. 24 d. Be to, Valdymo įmonės valdyba, gavusi dalyvių, kuriems 
nuosavybės teise priklauso 100 % visų Fondo išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, 
rašytinius pritarimus, 2015 m. spalio mėn. 23 d., priėmė sprendimą pratęsti Fondo 
veiklos terminą iki 2016 m. spalio mėn. 24 d. 
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V I .    V A L D Y M O  ĮM O NĖS  T E I SĖS  I R  P A R E I G O S  

44.   Valdymo įmonė turi teisę: 

44.1.   Fondo turtą naudoti, valdyti ir juo disponuoti turto patikėjimo teisės pagrindais; 

44.2.   gauti valdymo mokestį, sėkmės mokestį ir platinimo mokestį; 

44.3.   reikalauti, kad investuotojas (dalyvis) laiku vykdytų Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose ir šiose Taisyklėse numatytas pareigas, bei Preliminarioje investicijos 
sutartyje ir investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje arba (atitinkamai) 
Išankstinio įvykdymo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;  

44.4.   sustabdyti atsiskaitymą su asmenimis, kurie nepateikia patvirtinimo, kad investiciniai 
vienetai yra asmeninė nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimo, jei 
investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė; 

44.5.   sudaryti ir vykdyti Fondo sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su Fondo turto 
valdymu ir sandorius, susijusius su Fondo vienetų pardavimu ir išpirkimu; 

44.6.   daryti šiose Taisyklėse numatytus atskaitymus iš Fondo turto; 

44.7.   pavesti dalį savo valdymo funkcijų atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas 
paslaugas; 

44.8.   sustabdyti vienetų išpirkimą esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems 
pagrindams ir sąlygoms; 

44.9.   keisti Taisyklių ir Prospekto nuostatas; 

44.10.   kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises. 

45.   Valdymo įmonė privalo: 

45.1.   sąžiningai veikti dalyvių ir rinkos patikimumo interesais; 

45.2.   veikti rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu; 

45.3.   turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras; 

45.4.   siekti gauti iš dalyvio informacijos apie jo finansinę būklę, investavimo patirtį ir 
tikslus, kurių jis siekia naudodamasis Valdymo įmonės paslaugomis; 

45.5.   dalyviui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją; 

45.6.   stengtis išvengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su 
dalyviais būtų elgiamasi sąžiningai; 

45.7.   užtikrinti, kad Valdymo įmonės valdymo procedūros ir buhalterinių įrašų bei 
apskaitos sistemos būtų patikimos ir kad iš jų būtų galima sužinoti visų sandorių šalis, 
turinį, laiką ir vietą, nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis Taisyklėse nustatytų 
sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 

45.8.   vykdyti vidaus kontrolę, kontroliuoti savo vadovų ir darbuotojų sudaromus sandorius 
su vertybiniais popieriais; 

45.9.   saugoti atliktų operacijų dokumentus kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės 
aktai; 

45.10.   turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Valdymo įmonės ar Fondo 
interesų konflikto su dalyviais, dalyvių tarpusavio interesų konflikto; 

45.11.   užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimantys asmenys turėtų Lietuvos 
banko nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos; 
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45.12.   taip valdyti riziką, kad galėtų stebėti ir skaičiuoti investicinių priemonių riziką ir 
nustatyti jos įtaką bendrai investicinių priemonių portfelio rizikai; 

45.13.   užtikrinti, jog Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis šiose Taisyklėse 
nustatytos investavimo strategijos bei šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų; 

45.14.   vykdyti kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas 
pareigas. 

V I I .    IŠL A I D O S  

Atlyginimas platintojams 

46.   Fondo investicinių vienetų platinimo mokestis, kurio dydžiu yra padidinama už 
investicinį vienetą mokama kaina, yra ne didesnis nei 1,5% nuo investicinio vieneto 
vertės ir yra skirtas padengti Fondo investicinių vienetų platinimo išlaidas. Fondo 
investicinių vienetų platinimo mokesčio, kurį investuotojas moka Valdymo įmonei, 
dydis kinta priklausomai nuo investuojamos sumos: 

46.1.   jei investuojama nuo 50 000 eurų (o Valdymo įmonei leidus investuoti mažesnę 
pinigų sumą – nuo tos mažesnės sumos) iki 249 999 eurų – 1,50% investuotos sumos; 

46.2.   jei investuojama nuo 250 000 eurų iki 749 999 eurų – 1,00% investuotos sumos; 

46.3.   jei investuojama nuo 750 000 eurų iki 999 999 eurų – 0,50% investuotos sumos; 

46.4.   jei investuojama 1 000 000 eurų ir daugiau – 0% investuotos sumos. 

47.   Platinimo mokesčiai tretiesiems asmenims, su kuriais bus sudarytos sutartys dėl Fondo 
investicinių vienetų platinimo, bus mokami iš Valdymo įmonės lėšų pagal su tokiais 
platintojais sudarytas sutartis. 

Iš Fondo turto dengiamų išlaidų struktūra 

48.   Fondo patiriamas išlaidas, kurios bus dengiamos iš Fondo turto, sudaro: 

48.1.   valdymo mokestis (platesnis aprašymas pateikiamas toliau); 

48.2.   depozitoriumo mokestis (platesnis aprašymas pateikiamas toliau); 

48.3.   atlyginimas auditoriams; 

48.4.   atlyginimas licencijuotiems turto vertintojams (platesnis aprašymas pateikiamas 
toliau); 

48.5.   Fondo apskaitos išlaidos; 

48.6.   valiutos kurso draudimo išlaidos; 

48.7.   bylinėjimosi išlaidos; 

48.8.   finansų įstaigų (įskaitant valiutų keitimo, piniginių lėšų pervedimo ir pan.) išlaidos; 

48.9.   vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčiai; 

48.10.   užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos; 

48.11.   priverstinio išieškojimo išlaidos; 

48.12.   valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos, susijusios su investiciniais 
objektais; 
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48.13.   informacijos apie Fondą (įskaitant Fondo dokumentų ir sutarčių) parengimo ir 
išvertimo bei pateikimo dalyviams išlaidos; 

48.14.   Fondo steigimo išlaidos (Fondo steigimo metu Valdymo įmonės patirtos išlaidos už 
teisines, audito bei kitas konsultacijas, Prospekto ir Taisyklių rengimo bei tvirtinimo 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje išlaidos); 

48.15.   Fondo Taisyklių ir Prospekto keitimo išlaidos; 

48.16.   konsultacinės išlaidos (tarpininkavimo mokestis, finansinės, mokestinės, ryšių su 
visuomene (angl. PR) bei techninės konsultacijos ir auditas); 

48.17.   atlyginimas finansų tarpininkams (platesnis aprašymas pateikiamas toliau); 

48.18.   išlaidos notarams, registravimui bei teisinėms paslaugoms; 

48.19.   Fondo registravimo Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume išlaidos; 

48.20.   tiesiogiai už Fondo veiklą atsakingų asmenų profesinio draudimo išlaidos; 

48.21.   Fondo pristatymo (reprezentacinės, reklamos ir kelionių) išlaidos. 

49.   Viršutinė išlaidų, į kurias įtraukiamos visos Taisyklių 48.1-48.21 papunkčiuose 
nurodytos išlaidos, riba neviršys 10% Fondo vidutinės metinės GAV. 

50.   Iš Fondo turto taip pat bus dengiamos: 

50.1.   su paskolomis Fondo vardu susijusios išlaidos (įskaitant paskolų palūkanas), kurios 
negali viršyti 15% Fondo vidutinės metinės GAV; 

50.2.   nuolatinės turto išlaikymo išlaidos (administravimo, palaikymo, remonto, draudimo 
sąnaudos), kurios negali viršyti 30% Fondo vidutinės metinės GAV; 

50.3.   su nekilnojamojo turto objekto vystymu susijusios išlaidos, kurios negali viršyti 
10% Fondo vidutinės metinės GAV. 

 Valdymo mokestis 

51.   Atlyginimas Valdymo įmonei (valdymo mokestis) sudaro 1,5% nuo Fondo vidutinės 
metinės GAV per metus.  

52.   Valdymo mokestis mokamas už kalendorinį pusmetį ir pervedamas iki kito pusmečio 
pirmo mėnesio 25 dienos po to, kai Valdymo įmonė paskelbia Fondo GAV už 
atitinkamą laikotarpį. Jeigu Fondas pradėjo veiklą arba yra likviduojamas ne 
kalendorinio pusmečio pradžioje, tai valdymo mokestis apskaičiuojamas pusmetinį 
valdymo mokestį padalinus iš atitinkamą kalendorinį pusmetį sudarančių dienų 
skaičiaus ir gautas sumas padauginus iš dienų, kurias Fondas faktiškai veikė per 
atitinkamą kalendorinį pusmetį, skaičiaus.  

53.   Apskaičiuota Fondo GAV bus tikslinama auditorių iki kiekvienų metų kovo 31 d. už 
praėjusius metus. Atitinkamai bus perskaičiuojamas ir valdymo mokestis. Valdymo 
mokesčio permokos arba nepriemokos suma, paaiškėjusia auditoriams pateikus išvadas 
dėl Fondo GAV, bus atitinkamai sumažintas arba padidintas valdymo mokestis, 
mokėtinas už kitą pusmeti po Fondo metinės ataskaitos patvirtinimo. 

 Depozitoriumo mokestis 

54.   Pagal su Depozitoriumu sudarytą sutartį, atlyginimo depozitoriumui struktūrą sudaro: 

54.1.   metinis Depozitoriumo paslaugų mokestis, kuris yra lygus 0,15%, skaičiuojamas kas 
ketvirtį nuo paskutinės ataskaitinio ketvirčio dienos pabaigos Fondo GAV. Bet kuriuo 
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atveju minimalus mėnesinis Depozitoriumo paslaugų mokestis yra 72,41 eurų per 
kalendorinį mėnesį; 

54.2.   mokestis už judėjimą vertybinių popierių sąskaitoje, kuris yra lygus: 2,89 eurų, jeigu 
įrašai vertybinių popierių sąskaitoje buvo sąlygoti Lietuvos vertybinių popierių 
biržose kotiruojamų nematerialių vertybinių popierių įsigijimu ar jų netekimu; 7,24 
eurų, jeigu įrašai vertybinių popierių sąskaitoje buvo sąlygoti ne Lietuvos vertybinių 
popierių biržose kotiruojamų nematerialių vertybinių popierių įsigijimu ar jų 
netekimu; 

54.3.   kito Fondą sudarančio turto (išskyrus aukščiau nurodytų vertybinių popierių) 
įsigijimo (pardavimo) sandorio apskaitos mokestis, kuri yra lygus 28,96 eurų ir kuris 
mokamas už kiekvieno turto vieneto įsigijimo (perleidimo) sandorį (nepriklausomai 
nuo to, pagal vieną ar kelias sutartis yra jis įsigyjamas (perleidžiamas) šis turto 
vienetas). Tuo atveju, jei įsigyjamos (perleidžiamos) finansinės priemonės, šis 
mokestis mokamas už kiekvienos įsigyjamos (perleidžiamos) finansinės priemonės 
sandorį; 

54.4.   vertybinių popierių saugojimo mokestis mokamas pagal Depozitoriumo patvirtintus 
įkainius; 

54.5.   Fondo dalyvių sąskaitų tvarkymo metinis mokestis sudaro 2,89 eurų už kiekvieno 
Fondo dalyvio sąskaitos tvarkymą. Mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į vidutinį 
Fondo dalyvių skaičių per metus. Bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo Fondo 
dalyvių skaičiaus, mokėtinas Fondo dalyvio sąskaitų tvarkymo mokestis negali būti 
mažesnis kaip 289,62 eurų. 

55.   Už Depozitoriumo paslaugas bus mokama pagal pastarojo Valdymo įmonei pateiktą 
sąskaitą faktūrą. Mokestis Depozitoriumui už jo Fondui teikiamas paslaugas neviršys 
0,2% nuo Fondo vidutinės metinės GAV. 

 Atlyginimas auditoriams 

56.   Atlyginimas audito įmonei už audito paslaugas mokamas pagal sutartį su audito įmone. 
Atlyginimo audito įmonei už atliktas paslaugas suma negali viršyti 0,1% Fondo 
vidutinės metinės GAV. Už audito įmonės paslaugas bus mokama pagal pastarosios 
Valdymo įmonei pateiktą sąskaitą faktūrą. 

 Atlyginimas finansų tarpininkams 

57.   Atlyginimas finansų tarpininkams (finansų maklerių įmonėms, komerciniams bankams 
ir kitoms analogiškas paslaugas teikiančioms įmonėms) yra ne didesnis kaip 1% 
sudarytų sandorių vertės.  

58.   Atlyginimas finansų tarpininkams apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną 
buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas finansų tarpininkams mokamas 
paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  

 Kiti galimi mokesčiai ar išlaidos, išskyrus aprašytus Taisyklių 46-58 punktuose, 
kuriuos turės apmokėti dalyviai ar Fondas iš turto 

59.   Iš Fondo grynųjų aktyvų bus dengiami tik Taisyklių 46-58 punktuose aprašyti 
mokesčiai ir išlaidos. 

60.   Fondo veiklos laikotarpio pabaigoje (t.y. likviduojant Fondą) išperkant dalyviams 
priklausančius investicinius vienetus, investicinių vienetų kaina bus sumažinta pagal šių 
Taisyklių XV dalį apskaičiuota Valdymo įmonei priklausančia Fondo pelno dalimi – 
sėkmės mokesčiu. 
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V I I I .    V A L D Y M O  ĮM O NĖS ,  D E P O Z I T O R I U M O  P A K E I T I M O  
SĄL Y G O S  I R  T V A R K A  

61.   Valdymo įmonės sprendimu ir esant išankstiniam Lietuvos banko leidimui, Fondo 
valdymas gali būti perduodamas kitai valdymo įmonei, kai: 

61.1.   Valdymo įmonė likviduojama; 

61.2.   Valdymo įmonė restruktūrizuojama; 

61.3.   Valdymo įmonei iškelta bankroto byla; 

61.4.   Lietuvos bankui priėmus sprendimą apriboti ar panaikinti valdymo įmonės licencijoje 
numatytas teises, susijusias su investicinių fondų valdymu. 

62.   Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

63.   Valdymo įmonės sprendimu ir esant išankstiniam Lietuvos banko leidimui, 
Depozitoriumas gali būti keičiamas, kai: 

63.1.   Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų; 

63.2.   Depozitoriumas nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo; 

63.3.   Valdymo įmonė siekia sumažinti Depozitoriumo teikiamų paslaugų kaštus; 

63.4.   Depozitoriumas netenka teisės teikti depozitoriumo paslaugų; 

63.5.   esant kitoms svarbioms priežastims. 

64.   Jei Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar 
netinkamai juos vykdo, Lietuvos bankas , siekdama užtikrinti Fondo dalyvių teises, turi 
teisę nurodyti Valdymo įmonei nutraukti su Depozitoriumu sudarytą sutartį ir pakeisti 
Depozitoriumą. 

65.   Keisdama Depozitoriumą Valdymo įmonė nutraukia sutartį su Depozitoriumu ir sudaro 
sutartį su kitu asmeniu, turinčiu teisę teikti depozitoriumo paslaugas.  

I X .    I N V E S T I C I N IŲ  V I E N E TŲ  P A R D A V I M O ,  IŠP I R K I M O  
SĄL Y G O S  I R  T V A R K A  

 Investicinių vienetų pardavimo sąlygos ir tvarka 

66.   Fondo investicinius vienetus numatoma išleisti keliais etapais. Jeigu etapo metu 
pasirašytų Preliminarių investicijos sutarčių arba (atitinkamai) Išankstinio įvykdymo 
sutarčių suma viršija atitinkamam platinimo etapui nustatytas ribas, Valdymo įmonė 
išleis tokį investicinių vienetų skaičių, kad patenkintų visą paklausą. 

67.   Dalyvis Fondo investicinius vienetus įsigyja tokia tvarka:  

67.1.   Pirmojo platinimo etapo investicinių vienetų įsigijimo sąlygos ir tvarka:  

67.1.1.  Valdymo įmonė arba kitas platintojas Valdymo įmonės vardu Pirmojo platinimo 
etapo metu su kiekvienu investuotoju sudarydavo Preliminarią investicijos sutartį dėl 
investicinių vienetų įsigijimo. Preliminari investicijos sutartis buvo sudaroma rašytine 
forma dviem egzemplioriais atvykus į Valdymo įmonę arba pas kitą platintoją. 
Preliminarioje investicijos sutartyje investuotojas pareikšdavo savo neatšaukiamą 
apsisprendimą investuoti atitinkamą sumą įsigyjant Fondo investicinius vienetus ir 
sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Minimali investuojama suma fiziniams asmenims 
buvo 50 000 eurų (išskyrus atvejus, kuomet Valdymo įmonės sprendimu konkrečiam 
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fiziniam asmeniui buvo leista investuoti ir mažesnę nei 50 000 eurų sumą, tačiau bet 
kuriuo atveju tokio fizinio asmens investuojama suma negalėjo būti mažesnė nei 
15 000 eurų), o juridiniams asmenims – 300 000 eurų (išskyrus atvejus, kuomet 
Valdymo įmonės sprendimu konkrečiam juridiniam asmeniui buvo leista investuoti ir 
mažesnę nei 300 000 eurų sumą, tačiau bet kuriuo atveju tokio juridinio asmens 
investuojama suma negalėjo būti mažesnė nei 50 000 eurų). Preliminari investicijos 
sutartis galiojo iki buvo pasirašyta investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis. 

67.1.2.   Paskutinę Pirmojo platinimo etapo dieną Valdymo įmonė arba kitas platintojas raštu 
informavo visus Preliminarias investicijos sutartis pasirašiusius investuotojus apie tai, 
kad baigėsi Pirmas platinimas, ir nurodė, kad per 5 darbo dienas investuotojai privalo 
sudaryti su Valdymo įmone ar kitu platintoju investicinių vienetų pirkimo-pardavimo 
sutartis. 

67.2.   Antrojo platinimo etapo investicinių vienetų įsigijimo sąlygos ir tvarka: 

67.2.1.   Valdymo įmonė arba kitas platintojas Valdymo įmonės vardu Antrojo platinimo 
etapo metu su investuotoju sudaro Išankstinio įvykdymo sutartį. Išankstinio 
įvykdymo sutartis sudaroma rašytine forma dviem egzemplioriais atvykus į Valdymo 
įmonę arba pas kitą platintoją. Išankstinio įvykdymo sutartyje investuotojas pareiškia 
savo neatšaukiamą apsisprendimą Išankstinio įvykdymo sutartyje numatą dieną arba 
(atitinkamai) per 30 kalendorinių dienų nuo Valdymo įmonės raštiško pareikalavimo 
gavimo (priklausomai nuo to, kaip sutarta Išankstinio įvykdymo sutartyje) pervesti 
sutartyje nurodytą sumą, už kurią bus įsigyjami Fondo investiciniai vienetai, į 
Prospekte nurodytą Fondo banko sąskaitą. Antrojo platinimo etapo metu 
investuotojas įgyja Fondo investicinius vienetus, kai yra įvykdoma su juo sudaryta 
Išankstinio įvykdymo sutartis. Išankstinio įvykdymo sutartys yra įvykdomos vieną 
kartą per mėnesį. Pirmąją kalendorinio mėnesio darbo dieną yra įvykdomos visos 
Išankstinio įvykdymo sutartys, kurių pagrindu gauta visa jose numatyta pinigų suma, 
už kurią yra perkami Fondo investiciniai vienetai, yra užskaitoma Fondo banko 
sąskaitoje iki prieš tai ėjusio kalendorinio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos 
(imtinai). Išankstinio įvykdymo sutartys yra įvykdomos pagal prieš tai ėjusio 
kalendorinio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos GAV; 

67.2.2.   Investuotojams, kurie Išankstinio įvykdymo sutartis sudarė iki 2013 m. gruodžio 31 
d. minimali investuojama suma fiziniams asmenims yra 50 000 eurų (išskyrus 
atvejus, kuomet Valdymo įmonės sprendimu konkrečiam fiziniam asmeniui galėjo 
būti leista investuoti ir mažesnę nei 50 000 eurų sumą, tačiau bet kuriuo atveju tokio 
fizinio asmens investuojama suma negalėjo būti mažesnė nei 15 000 eurų), o 
juridiniams asmenims – 300 000 eurų (išskyrus atvejus, kuomet Valdymo įmonės 
sprendimu konkrečiam juridiniam asmeniui galėjo būti leista investuoti ir mažesnę 
nei 300 000 eurų sumą, tačiau bet kuriuo atveju tokio juridinio asmens investuojama 
suma negalėjo būti mažesnė nei 50 000 eurų). Asmenims, kurie Fondo dalyviais 
tampa nuo 2014 m. sausio 1 d., minimali investuojama suma yra 125 000 Eurų, 
išskyrus (i) asmenis, kurie pripažįstami profesionaliaisiais investuotojais pagal 
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą, ir (ii) tais atvejais, kai 
pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą veikianti finansų 
maklerio įmonė, kredito įstaiga, turinti teisę teikti investicines paslaugas, finansų 
patarėjo įmonė arba pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymą veikianti valdymo įmonė (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas) 
yra įvertinusi asmens žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks 
fizinis asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą. Šiame 
punkte nurodytais atvejais (i) ir (ii) minimali investuojama suma yra 15 000 eurų. Be 
to, fiziniai asmenys, kurie Fondo dalyviais tampa nuo 2014 m. sausio 1 d. bei neturi 
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profesionaliojo investuotojo statuso, papildomai turi atitikti turto kriterijus, kurie 
nustatyti pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo 
subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 19 d. nutarime Nr. 03-121. 

67.3.   Atskiru Valdymo įmonės sprendimu investicinių vienetų emisija, platinama Antrojo 
platinimo etapo metu, gali būti padidinta. 

67.4.   Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Investuotojas – fizinis asmuo –, atitinkantis toliau 
nurodytus kriterijus, turėjo teisę raštu kreiptis į Valdymo įmonę su prašymu leisti jam 
investuoti mažesnę nei 50 000 eurų sumą: 

67.4.1.   asmuo pastaruosius 5 metus valdo finansinių priemonių portfelį; 

67.4.2.   Preliminarios investicijos sutarties arba (atitinkamai) Išankstinio įvykdymo sutarties 
sudarymo metu asmens valdomą finansinių priemonių portfelį sudarančių finansinių 
priemonių vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų; 

67.4.3.   asmuo turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams 
sprendimams savarankiškai priimti ir gali tinkamai įvertinti su investicijomis į Fondą 
susijusią riziką.  

67.5.   Bet kuriuo atveju tokio fizinio asmens investuojama suma iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
negalėjo būti mažesnė nei 15 000 eurų. 

67.6.   Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Investuotojas – juridinis asmuo –, atitinkantis toliau 
nurodytus kriterijus, turėjo teisę raštu kreiptis į Valdymo įmonę su prašymu leisti jam 
investuoti mažesnę nei 300 000 eurų sumą: 

67.6.1.   Preliminarios investicijos sutarties arba (atitinkamai) Išanktinio įvykdymo sutarties 
sudarymo metu juridinio asmens valdomą finansinių priemonių portfelį sudarančių 
finansinių priemonių vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų; 

67.6.2.   asmuo, įgaliotas juridinio asmens vardu sudaryti sandorį dėl investicinių vienetų 
įsigijimo, pastaruosius 5 metus valdo finansinių priemonių portfelį; 

67.6.3.   asmuo, įgaliotas juridinio asmens vardu sudaryti sandorį dėl investicinių vienetų 
įsigijimo, turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams 
sprendimams savarankiškai priimti ir gali tinkamai įvertinti su investicijomis į Fondą 
susijusią riziką. 

67.7.   Bet kuriuo atveju tokio juridinio asmens investuojama suma negali būti mažesnė nei 
50 000 eurų. 

67.8.   Taisyklių 67.4 bei 67.6 papunkčiuose nurodytą sprendimą apsvarsčiusi kiekvieną 
konkretų atvejį Valdymo įmonė priimdavo per 5 darbo dienas nuo atitinkamo 
prašymo pateikimo dienos ir per 5 darbo dienas apie priimtą sprendimą raštu 
informuoja prašymą pateikusį asmenį. 

68.   Šių Taisyklių 67 punkte nurodytose sutartyse numatomos konkrečios vienetų pirkimo ir 
apmokėjimo sąlygos ir tvarka.  

69.   Išankstinio įvykdymo sutartyje arba (atitinkamai) Preliminarioje investicijos sutartyje ir 
Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodoma pinigų suma, už 
kurią perkami Fondo investiciniai vienetai. Už Išankstinio įvykdymo sutarčių pagrindu 
Antrojo platinimo etapo metu įsigyjamus investicinius vienetus pinigų suma turi būti 
pervedama į Prospekte nurodytą Fondo banko sąskaitą Išankstinio įvykdymo sutartyje 
numatytą dieną arba (atitinkamai) per 30 kalendorinių dienų nuo Valdymo įmonės 
raštiško pareikalavimo gavimo (priklausomai nuo to, kaip sutarta Išankstinio įvykdymo 
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sutartyje). Už investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutarties (sudaromos vykdant 
Preliminarias investicijos sutartis) pagrindu Pirmojo platinimo etapo metu įsigyjamus 
investicinius vienetus turi būti apmokama per 5 darbo dienas nuo investicinių vienetų 
pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos.  

70.   Už investicinius vienetus, įskaitant platinimo mokestį, galima mokėti tik eurais. Visas 
kitų valiutų keitimo (konvertavimo) į eurus išlaidas ir piniginių lėšų pervedimo į Fondo 
sąskaitą išlaidas sumoka investuotojas. Jeigu investuotojas nesumoka piniginių lėšų 
pervedimo į Fondo sąskaitą išlaidų, jas sumoka Valdymo įmonė, kuri pasilieka sau teisę 
reikalauti iš investuotojo atlyginti už jį sumokėtas piniginių lėšų pervedimo į Fondo 
sąskaitą išlaidas. 

71.   Piniginės lėšos į Fondo investicinius vienetus konvertuojamos (sutartys įvykdomos):  

71.1.   (kalbant apie investicijas sudarius Išankstinio įvykdymo sutartis) pirmąją kito 
kalendorinio mėnesio darbo dieną, jeigu visa Išankstinio įvykdymo sutartyje numatyta 
pinigų suma yra užskaitoma Fondo banko sąskaitoje iki prieš tai ėjusio kalendorinio 
mėnesio paskutinės kalendorinės dienos (imtinai), pagal prieš tai ėjusio kalendorinio 
mėnesio paskutinės kalendorinės dienos GAV; 

71.2.   (kalbant apie investicijas sudarius Preliminarias investicijos sutartis) kai sudaroma 
pirkimo-pardavimo sutartis ir visa sutartyje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma 
Fondo banko sąskaitoje iki atitinkamos dienos pabaigos. 

72.   Investuotojas už įsigyjamus investicinius vienetus privalo apmokėti pavedimu į 
Prospekte nurodytą Fondo banko sąskaitą. 

73.   Jei investuotojas, sudaręs Preliminarią investicijos sutartį, atsisako pasirašyti pirkimo-
pardavimo sutartį, jis netenka teisės įsigyti investicinių vienetų, o su tokiu investuotoju 
sudaryta Preliminari investicijos sutartis pasibaigia. Tokiu atveju, Valdymo įmonė bei 
kitas platintojas turi teisę reikalauti iš investuotojo, kad būtų atlyginami atsiradę teisės 
aktuose nurodyti nuostoliai.  

74.   Jei investuotojas, sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį arba (atitinkamai) Išankstinio 
įvykdymo sutartį, už įsigyjamus investicinius vienetus apmoka vėliau nei per Taisyklių 
69 punkte nurodytus terminus, jo apmokėjimas nepaisant vėlavimo yra laikomas 
tinkamu, išskyrus atvejus, kuomet Valdymo įmonė tokį investuotoją raštu informuoja, 
kad dėl nesavalaikio mokėjimo jo apmokėjimas nėra laikomas tinkamu ir jis netenka 
teisės įsigyti investicinių vienetų. Pavėluoto apmokėjimo atveju (nepripažinus jo 
netinkamu), Išankstinio įvykdymo sutartis yra vykdoma artimiausią sutarčių įvykdymo 
dieną pagal kalendorinio mėnesio, kurio metu visa Išankstinio įvykdymo sutartyje 
numatyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo banko sąskaitoje, paskutinės kalendorinės 
dienos GAV.  

75.   Jei investuotojas už įsigyjamus investicinius vienetus neapmoka arba jei Valdymo 
įmonė priima sprendimą pavėluotą apmokėjimą pripažinti netinkamu, investuotojas 
netenka teisės įsigyti investicinių vienetų, o Valdymo įmonė įgyja teisę reikalauti 
atlyginti nuostolius su investuotoju sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje arba 
(atitinkamai) Išankstinio įvykdymo sutartyje nustatyta tvarka. Jei investuotojas buvo 
pavėluotai apmokėjęs už įsigyjamus investicinius vienetus, už investicinius vienetus 
sumokėta pinigų suma, iš jos išskaičius Valdymo įmonės patirtus nuostolius, yra 
grąžinama per 5 kalendorines dienas.  

76.   Nuosavybės teisė į Fondo investicinius vienetus atsiranda tik gavus pinigus už vienetų 
įsigijimą į Fondo banko sąskaitą ir asmeninių sąskaitų tvarkytojui padarius įrašą 
investuotojų vertybinių popierių sąskaitoje. Pirmojo platinimo etapo metu tinkamo ir 
savalaikio apmokėjimo už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus atveju įrašas 
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padaromas per 1 darbo dieną po pinigų gavimo į Fondo banko sąskaitą. Antrojo 
platinimo etapo metu įrašas investuotojų vertybinių popierių sąskaitoje yra padaromas, 
kai yra įvykdoma Išankstinio įvykdymo sutartis (žr. Taisyklių 71.1 papunktį). Jei 
nuosavybės teisė į investicinius vienetus perleidžiama sutartimi, įrašas asmeninėje 
sąskaitoje yra padaromas tą dieną, kai Valdymo įmonei yra pateikiama sutartis dėl 
nuosavybės teisės į investicinius vienetus perleidimo bei patvirtinimas, kad investiciniai 
vienetai yra asmeninė nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimas, jei 
investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė. 

 Investicinių vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka 

77.   Fondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Fondo veiklos laikotarpiu Fondo 
investiciniai vienetai dalyvių pareikalavimu nebus išperkami. Jei dalyvis norėtų 
parduoti investicinius vienetus anksčiau laiko, Valdymo įmonė dės pastangas surasti 
alternatyvų pirkėją esamų ar naujų investuotojų tarpe. Tačiau tai negali būti laikoma 
Valdymo įmonės įsipareigojimu rasti pirkėją dalyvio parduodamiems investiciniams 
vienetams. 

78.   Investiciniai vienetai bus privalomai išperkami: 

78.1.   Valdymo įmonės sprendimu, pardavus reikšmingą investicinį objektą (ar jų grupę), ko 
pasekoje, Valdymo įmonės nuomone, Fonde susidaro perteklinis likvidumas. Tokiu 
atveju: 

78.1.1.   privalomai bus išperkama Valdymo įmonės sprendimu nustatyta dalis išleistų ir dar 
neišpirktų investicinių vienetų. Kiekvieno dalyvio atžvilgiu tokio išpirkimo metu bus 
išpirktas toks turimų investicinių vienetų skaičius, kad jo dalis išperkamoje 
investicinių vienetų dalyje būtų proporcinga visų jam nuosavybės teise priklausančių 
investicinių vienetų daliai visame Fonde. Aiškumo dėlei, Valdymo įmonei išperkant 
investicinius vienetus šiame papunktyje numatytu atveju, jie bus privalomai 
išperkami proporcingai iš visų dalyvių; 

78.1.2.   pranešimas apie išpirkimą bus paskelbtas Valdymo įmonės interneto svetainėje 
www.lordslb.lt ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki nustatytos išpirkimo 
dienos; 

78.1.3.   apie išpirkimą taip pat raštu bus informuotas kiekvienas dalyvis ne mažiau kaip prieš 
14 kalendorinių dienų iki nustatytos išpirkimo dienos. 

78.2.   Valdymo įmonės sprendimu prieš 2 darbo dienas iki paskutinės Fondo veiklos 
termino dienos. Priėmus sprendimą pratęsti Fondo veiklos terminą 2 metams, Fondo 
investiciniai vienetai bus išperkami prieš 2 darbo dienas iki paskutinės pratęsto Fondo 
veiklos termino dienos.  

79.   Šių Taisyklių 78.1 papunktyje nurodytu atveju, Fondo investiciniai vienetai yra 
išperkami automatiškai Valdymo įmonės nustatytą išpirkimo dieną, t.y. dalyviui 
nereikia pateikti išpirkimo paraiškų ar atlikti kitų formalių veiksmų. 

80.   Už Taisyklių 78.1 papunktyje nurodytu atveju išpirktus Fondo investicinius vienetus 
atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Valdymo įmonės sprendimu 
nustatytos išpirkimo datos pervedant lėšas į dalyvio einamąją sąskaitą.  

81.   Šių Taisyklių 78.2 papunktyje nurodytu atveju, Fondo investiciniai vienetai yra 
išperkami automatiškai, t.y. dalyviui nereikia pateikti išpirkimo paraiškų ar atlikti kitų 
formalių veiksmų. Už išpirktus vienetus atsiskaitoma tą pačią darbo dieną. 

82.   Jeigu dėl Valdymo įmonė kaltės pastaroji neatsiskaito su dalyviu per aukščiau 
nurodytus terminus, Valdymo įmonė privalo sumokėti dalyviui įstatymuose nustatytus 
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delspinigius. Tuo atveju, jeigu laiku neatsiskaitoma dėl platintojo kaltės, pastarasis 
privalo įstatymų ir sutarčių nustatyta tvarka atlyginti dalyvio ir Valdymo įmonės 
nuostolius, patirtus dėl to, kad su dalyviu laiku nebuvo atsiskaityta. 

83.   Nuo išpirkimo momento dalyvis netenka visų išperkamų Fondo investicinių vienetų 
suteikiamų teisių (taip pat ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už 
išperkamus Fondo investicinius vienetus. Nuo išpirkimo momento Valdymo įmonė 
įgyja pareigą atsiskaityti su dalyviu už išpirktus Fondo investicinius vienetus. 

X .    I N V E S T I C I N IŲ  V I E N E TŲ  IŠP I R K I M O  S U S T A B D Y M O  
P A G R I N D A I  I R  T V A R K A  

84.   Teisę sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Lietuvos bankas. 
Sustabdyti išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus. 

85.   Išpirkimas gali būti sustabdomas, jei: 

85.1.   tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir dalyvių interesus nuo galimo 
Fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo, kai nepalanki investicinių priemonių 
rinkos padėtis ir sumažėjusi investicinių priemonių portfelio vertė; 

85.2.   nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus investicinius vienetus, o turimų investicinių 
priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas; 

85.3.   tokią poveikio priemonę KISĮ nustatyta tvarka pritaiko Lietuvos bankas. 

86.   Nuo sprendimo sustabdyti investicinių vienetų išpirkimą priėmimo momento 
draudžiama: 

86.1.   atlikti išpirkimo veiksmus; 

86.2.   atsiskaityti už investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo 
sustabdyti išpirkimą priėmimo. 

87.   Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama platintojams, Lietuvos 
bankui , taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones 
bei Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt. 

X I .    T U R T O  ĮV E R T I N I M O ,  I N V E S T I C I N I O  V I E N E T O  V E R TĖS  
A P S K A IČ I A V I M O  I R  S K E L B I M O  T V A R K A  

88.   Fondo grynieji aktyvai skaičiuojami remiantis Lietuvos banko patvirtinta GAV 
skaičiavimo metodika bei Valdymo įmonės GAV skaičiavimo procedūromis. 

89.   GAV skaičiuojama iš Fondo turto atimant įsipareigojimus. Skaičiuojant GAV, atskirai 
apskaičiuojami Fondo turto vertė ir įsipareigojimų vertė. 

90.   Turtas (ar jo dalis) turi būti nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo 
dalį), kai baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos. 

91.   Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. 

92.   Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas turi būti grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi 
atspindėti GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti. 

93.   Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t.y. kai sutartyje 
nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti. 
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94.   Užsienio valiuta denominuotų turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo 
dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 

95.   Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal: 

95.1.   vertinimo dieną viešai paskelbtą vidutinę rinkos kainą (angl. – mid market price); 

95.2.   vertinimo dieną viešai paskelbtą uždarymo kainą (angl. – closing price), jei kainos 
negalima nustatyti pagal 95.1 papunktyje pateiktą metodiką; 

95.3.   jei priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai 
vertei nustatyti naudojami tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis 
priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys; 

95.4.   jei pagal 95.3 papunktyje pateiktą kriterijų neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, 
kurios duomenimis remiantis turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju 
jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento 
buveinė, duomenys; 

95.5.   jei per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios 
vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 dienų 
buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos 
neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė 
nei paskutinė žinoma; 

95.6.   jei priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 dienų iki vertinimo dienos arba 
buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė 
nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, 
vertė. 

96.   Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, 
vertinami tokia tvarka: 

96.1.   pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla ir 
atitinkančio 97 punkte nustatytus kriterijus, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne 
daugiau kaip 1 metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos 
kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji; 

96.2.   jei 96.1 papunktyje numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto 
papunkčio sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš 
apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų 
akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš 
vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai; 

96.3.   jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 96.1 ir 96.2 papunkčiuose pateiktais 
metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą 
vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra 
visuotinai taikomas ir pripažintas. 

97.   Nuosavybės vertybinius popierius, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, 
vertinantis subjektas turi atitikti šiuos minimalius kriterijus: 

97.1.   vertinimo įmonės kvalifikacijos atestatas, leidžiantis verstis turto ir verslo vertinimo 
veikla, arba kompetentingos valdžios institucijos išduotas leidimas (kategorija), 
leidžiantis atlikti verslo vienetų ar įmonių (akcijų) vertės nustatymą, yra išduotas ne 
vėliau kaip prieš 1 metus; 
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97.2.   vertinimo įmonė ar verslo vienetų ar įmonių (akcijų) vertės nustatymą atliekantis 
vertintojas (toliau – Verslo vertintojas) teikia verslo vienetų ir įmonių (akcijų) 
vertinimo paslaugas visą kvalifikacijos atestato ar leidimo (kategorijos) galiojimo 
laikotarpį; 

97.3.   vertinimo įmonės, kuomet vertinimą atlieka vertinimo įmonė, pirmaeilėse pareigose 
dirba bent 1 verslo vienetų ar įmonių (akcijų) vertintojas, turintis turto vertintojo 
kvalifikacijos pažymėjimą, nenutrūkstamai galiojantį ne mažiau kaip 3 metus; 

97.4.   Verslo vertintojas yra atlikęs bent 5 verslo vienetų ar įmonių (akcijų) vertinimus per 
paskutiniuosius 3 metus. 

98.   Atlikdamas nuosavybės vertybinių popierių, kuriais reguliuojamose rinkose 
neprekiaujama, vertinimą, Verslo vertintojas privalo atsižvelgti į žemiau nurodytus 
principus: 

98.1.   Verslo vertintojas privalo naudotis atitinkamoje valstybėje pripažinta verslo 
vertinimo metodika; 

98.2.   Verslo vertintojas privalo atsižvelgti į šiuos svarbiausius vertės nustatymo kriterijus: 
verslo apribojimus, rinkos kaitą, rinkos dalį, technologinius pakitimus, skaidrius 
finansinius rodiklius, pinigų srautus, augimo potencialą, kapitalo struktūrą, 
konkurenciją rinkoje ir pan. 

99.   Verslo vertintojui draudžiama vertinti tą verslo vienetą ar įmonę (akcijas), kurio akcijų 
turi Verslo vertintojas ar su juo giminystės, darbo ar kitais teisiniais santykiais susiję 
asmenys. 

100.   Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais reguliuojamose rinkose 
neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka: 

100.1.   Priemonės, turinčios ilgesnį kaip 1 metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią 
formulę: 

 

 

kur:  

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų); 

Si – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų 
(atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma); 

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis; 

H – atkarpos išmokų skaičius per metus (jei priemonės neturi atkarpų, laikoma, kad 
šis skaičius sutampa su įprastiniu kitų priemonių atkarpos išmokų skaičiumi); 

n – iki priemonės išpirkimo likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės neturi 
atkarpų, – sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius); 

Pi – atkarpos periodų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki i-ojo pinigų srauto 
mokėjimo dienos (gali būti trupmena). Jeigu priemonė turi nestandartinių atkarpos 
periodų, skaičiuojama, kiek būtų atkarpos periodų, jeigu visi periodai būtų 
standartiniai. 
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100.2.   priemonės, turinčios ne ilgesnį kaip 1 metų išpirkimo terminą, vertinamos pagal šią 
formulę: 

 
kur: 

K – visa priemonės vertė (skaičiuojama nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų); 

Si – i-asis pinigų srautas priemonės nominaliosios vertės šimtui valiutos vienetų 
(atkarpos išmoka arba išpirkimo metu mokama suma); 

Y – priemonės pelningumas (procentais), įvertintas pagal rinkos duomenis; 

n -  iki priemonės išpirkimo dienos likusių atkarpos išmokų skaičius (jei priemonės 
neturi atkarpų, - sąlygiškas atkarpos išmokų skaičius); 

d1 – dienų skaičius nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos (atkarpos 
mokėjimo dienos). 

100.3.   kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal 100.1 ir 
100.2 papunkčius, – pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą 
vertinimo modelį (nurodytą GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra 
visuotinai taikomas ir pripažintas. 

101.   Išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau 
sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki 
vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei ekonominės 
aplinkybės pasikeitė – vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal 
parinktą vertinimo modelį (nurodytą GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų 
rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. 

102.   Terminuotieji indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę. 
Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę. 

103.   Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis 
kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos 
sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir 
palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo 
terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos 
amortizuotos savikainos metodu. 

104.   Nekilnojamojo turto rinkos vertė nustatoma pagal nepriklausomo turto vertintojo, 
turinčio teisę atlikti vertinimą bei atitinkančio 106 punkte nustatytus kriterijus, 
pateiktus duomenis. Nekilnojamojo turto objektas vertinamas ne rečiau kaip kartą per 6 
mėnesius, jei nebuvo esminių ekonominių ar nekilnojamojo turto rinkos kainų 
pasikeitimų, reikalaujančių naujo vertinimo. Jeigu dviejų nepriklausomų turto vertintojų 
pateikti duomenys (įvertinimas) konkretaus nekilnojamojo turto atžvilgiu skiriasi, 
Nekilnojamojo turto rinkos verte yra laikomas šių dviejų nepriklausomų turto vertintojų 
pateiktų verčių vidurkis. 

105.   Nekilnojamojo turto vertinimą atliks dvi turto vertinimo įmonės. Nekilnojamojo turto 
objektus, esančius ne Lietuvos Respublikoje, vertins bent 1 tos valstybės teisės aktuose 
nustatytus nekilnojamojo turto vertintojams taikomus reikalavimus atitinkantis 
nekilnojamojo turto vertintojas. 
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106.   Nekilnojamojo turto vertinimą atliekantis subjektas turi atitikti šiuos minimalius 
kriterijus:  

106.1.   turėti RICS (Karališkosios atestuotųjų vertintojų įstaigos, angl. – The Royal 
Institution of Chartered Surveyors) atestatą ir atitinkamos valstybės, kurios 
teritorijoje yra vertinimo objektu esantis nekilnojamasis turtas, kompetentingos 
valdžios institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis nekilnojamojo 
turto vertinimo veikla; 

106.2.   turėti buveinę (filialą) atitinkamoje valstybėje, kurios teritorijoje yra vertinimo 
objektu esantis nekilnojamasis turtas; 

106.3.   turėti pakankamą nekilnojamojo turto, esančio vertinimo objektu, vertinimo patirtį 
atitinkamoje valstybėje; 

106.4.   turėti galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą ne mažesnei nei 1 
milijonų eurų sumai; 

106.5.   per paskutiniuosius 3 metus būti atlikęs komercinės paskirties nekilnojamojo turto 
objektų, kurių verčių suma yra ne mažesnė nei 100 milijonų litų, vertinimą. 

106.6.   Nekilnojamojo turto vertinimą atliekantis subjektas gali būti keičiamas dėl neigiamų 
audito, priežiūros institucijų pastabų, paslaugų teikimo sutarties esminio nevykdymo 
ar netinkamo vykdymo, esminio vertintojo reputacijos pablogėjimo, kompetentingos 
valdžios institucijos išduotą kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo, vertintojo 
veiklos vykdymo nutraukimo ir kitais atvejais. 

107.   Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal 
parinktą vertinimo modelį (nurodytą GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų 
rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. 

108.   Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių 
Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo investicinio vieneto (jo dalių) vertė 
nustatoma 4 skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal materialines apvalinimo 
taisykles. Bendra visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų vertė visada lygi 
Fondo GAV.  

109.   Fondo GAV nustatoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį, paskutinei to kalendorinio 
mėnesio kalendorinei dienai. Visais atvejais ji privalo būti nustatoma finansinių metų 
gale. 

110.   Valiuta, kuria skaičiuojami Fondo grynieji aktyvai, yra euras. 

111.   Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama ne vėliau 
kaip iki kitos darbo dienos 12.00 val. Valdymo įmonės interneto svetainėje 
www.lordslb.lt. 

X I I .    IŠP I R K I M O  I R  P A R D A V I M O  K A I N O S  N U S T A T Y M O  T V A R K A  

112.   Pirmojo platinimo etapo metu Fondo investicinio vieneto kaina bus lygi investicinio 
vieneto nominaliai vertei padidintai Fondo investicinių vienetų platinimo mokesčio 
dydžiu. Fondo investicinių vienetų platinimo mokesčio dydžiai yra nurodyti šių 
Taisyklių 46 punkte.  

113.   Antrojo platinimo etapo metu Fondo investicinio vieneto kaina bus lygi paskelbtai 
Fondo investicinio vieneto vertei, kuri bus nustatyta pagal praėjusio kalendorinio 
mėnesio paskutinės kalendorinės dienos GAV, padidintai Fondo investicinių vienetų 
platinimo mokesčio dydžiu. 

                            21 / 25



 
 

22/25 

114.   Kai Fondo investiciniai vienetai yra išperkami pardavus reikšmingą investicinį objektą 
(ar jų grupę) (žr. šių Taisyklių 78.1 papunktį), investicinių vienetų išpirkimo kaina bus 
lygi paskelbtai Fondo investicinio vieneto vertei, kuri bus nustatyta pagal išpirkimo 
dienos GAV. 

115.   Kai Fondo investiciniai vienetai yra išperkami Fondo veiklos termino pabaigoje 
(žr. šių Taisyklių 78.2 papunktį), investicinių vienetų išpirkimo kainos nustatymo 
tvarka bus nustatoma pagal šių Taisyklių XV dalyje numatytas taisykles. 

X I I I .   I N F O R M A C I J O S  A P I E  F O N DĄ  S K E L B I M O  T V A R K A  

116.   Visas Fondo veiklos ir finansines ataskaitas valdymo įmonė pateikia Lietuvos bankui ir 
visuomenei KISĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

117.   Fondo kiekvienų finansinių metų finansinės ataskaitos skelbiamos interneto svetainėje 
www.lordslb.lt. 

118.   Pirmiau nurodytame tinklalapyje Valdymo įmonė privalo paskelbti Fondo: 

118.1.   Prospektą; 

118.2.   Taisykles; 

118.3.   kiekvienų finansinių metų ataskaitą;  

118.4.   kiekvienų finansinių metų pirmųjų 6 mėnesių ataskaitą. 

X I V .    I N V E S T I C I N I O  F O N D O  P A J A MŲ  S K I R S T Y M O  D AŽN U M A S ,  
M E T O D A I  I R  IŠM O KĖJ I M O  T V A R K A  

119.   Metinis Fondo grynasis pelnas – yra per metus gautos Fondo investicinės, grynosios 
nuomos ir dividendų pajamos atskaičius per metus patirtas Fondo išlaidas ir ankstesnių 
finansinių metų nuostolius ataskaitinių finansinių metų pabaigoje. 

120.   Klausimą dėl dalies metinio Fondo grynojo pelno paskirstymo dalyviams Valdymo 
įmonė svarstys kiekvienais metais, tačiau tai negali būti laikoma Valdymo įmonės 
įsipareigojimu priimti sprendimą dėl dalies metinio Fondo grynojo pelno paskirstymo. 
Valdymo įmonė priima sprendimą dėl dalies metinio Fondo grynojo pelno paskirstymo 
tuo atveju, jeigu Fondo banko sąskaitoje yra tiek piniginių lėšų, kad užtektų išmokėti 
Valdymo įmonės sprendimu nustatytą dalį metinio Fondo grynojo pelno (dividendą) 
dalyviams ir toliau sėkmingai vystyti Fondo veiklą. Valdymo įmonei nusprendus 
paskirstyti dalį metinio Fondo grynojo pelno dalyviams, jis bus paskirstomas tokia 
tvarka: 

120.1.   Fondo dalyviams pinigais (išmokant dividendus) bus paskirstyta tokia metinio Fondo 
grynojo pelno dalis, kuri užtikrintų galimybę Fondui išmokėti Valdymo įmonės 
sprendime numatytą metinį dividendą, kurio siektinas dydis bus 6% nuo išleistų ir 
neišpirktų investicinių vienetų nominalios vertės, tačiau gali būti ir didesnis arba 
mažesnis (toliau – Paskirstytinoji dalis); 

120.2.   likusi metinio Fondo grynojo pelno dalis bus reinvestuojama (toliau – 
Reinvestuojamoji dalis). 

121.   Jeigu Fondo banko sąskaitoje nėra tiek piniginių lėšų, kad užtektų išmokėti Valdymo 
įmonės sprendimu nustatytą dalį metinio Fondo grynojo pelno (dividendą) dalyviams ir 
toliau sėkmingai vystyti Fondo veiklą, Valdymo įmonė priima sprendimą reinvestuoti 
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visą metinį Fondo grynąjį pelną (t.y. dalyviams metinio Fondo grynojo pelno dalies 
nepaskirstyti). 

122.   Sprendimą dėl dalies metinio Fondo grynojo pelno paskirstymo dalyviams ir, jeigu 
priimamas sprendimas grynąjį pelną paskirstyti, dividendų dydžio Valdymo įmonė 
priima patvirtinusi Fondo metinę finansinę atskaitomybę. 

123.   Dividendas yra Fondo dalyviui paskirta Paskirstytinojo pelno dalis, proporcinga jam 
nuosavybės teise priklausančių investicinių vienetų skaičiui. Fondo investiciniai 
vienetai neturi fiksuoto dividendų dydžio, todėl Fondas negali garantuoti, jog Fondo 
dalyviams atitinkamais metais bus išmokami dividendai. 

124.   Valdymo įmonės sprendimu paskirti dividendai yra Fondo įsipareigojimas dalyviams. 
Teisė gauti dividendus Fondo dalyviams atsiranda nuo jų paskyrimo dienos. 
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo Fondo dalyviais Valdymo įmonės 
sprendimo dėl dividendų paskyrimo dienos pabaigoje. 

125.   Fondo dalyviams nereikės atlikti jokių veiksmų ar formalumų (įskaitant paraiškų ar 
prašymų teikimą), siekiant gauti Fondo išmokamus dividendus. Valdymo įmonė per 
30 darbo dienų nuo sprendimo paskirti dividendus priėmimo informuos kiekvieną 
dalyvį apie jam išmokamas sumas ir išmokėjimo datą. Dividendai bus išmokami 
pinigais per Depozitoriumą į dalyvio einamąją sąskaitą. 

X V .    I N V E S T I C I N I O  F O N D O  D A L I J I M O  P A G R I N D A I  I R  
P R O C E DŪR A  

126.   Fondas bus dalijamas suėjus Fondo veiklos terminui.  

127.   Valdymo įmonei priėmus sprendimą pratęsti Fondo veiklos terminą 2 metams (kaip tai 
numatyta šių Taisyklių V dalyje), Fondas bus dalijamas suėjus pratęstam Fondo veiklos 
terminui.  

128.   Fondas taip pat gali būti dalijamas ir Valdymo įmonei priėmus sprendimą anksčiau 
laiko likviduoti Fondą bei KISĮ nustatytais atvejais. Jei teisme nagrinėjami ieškiniai dėl 
prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas gali būti dalijamas tik 
įsiteisėjus sprendimams tokiose bylose. 

129.   Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Fondo dalijimo, investicinių vienetų 
išpirkimas ir platinimas, jeigu toks yra vykdomas, nutraukiamas. 

130.   Apie Valdymo įmonės sprendimą anksčiau laiko (t.y. nesuėjus Fondo veiklos terminui) 
likviduoti Fondą turi būti pranešta dalyviams prieš Fondo dalijimo pradžią. Pranešime 
turi būti nurodytos Fondo dalijimo priežastys bei aprašyta dalijimo procedūra.  

131.   Likus 2 dienoms iki Fondo likvidavimo dienos (pvz. rugpjūčio 29 d., jei Fondo 
likvidavimo diena rugpjūčio 31 d.): 

131.1.   Valdymo įmonė nustato Fondo GAV, į kurią įtraukiamos piniginės lėšos sąskaitoje 
(likusios pardavus visas Fondą sudarančias investicines priemones, išieškojus skolas, 
patenkinus Fondo kreditorių reikalavimus ir padengus visas Fondo išlaidas); 

131.2.   Valdymo įmonė išperka dalyviams priklausančius investicinius vienetus 
Taisyklių 78.2 papunktyje ir 81 punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju investicinio 
vieneto išpirkimo kaina bus lygi paskelbtai Fondo investicinio vieneto vertei, kuri bus 
nustatyta pagal 131.1 papunktį apskaičiuotą GAV, sumažintai (atskaičius) Valdymo 
įmonei priklausančia Fondo pelno dalimi (toliau – Sėkmės mokestis). 
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132.   Fondo pelnas yra teigiamų ir neigiamų srautų investuotojų (dalyvių) atžvilgių suma, 
kur: 

132.1.   neigiamas srautas – sumokėtos lėšos už įsigytus investicinius vienetus platinimo metu 
(t.y. investicinių vienetų kainą su platinimo mokesčiu); 

132.2.   teigiamas srautas – dalyviams sumokėti dividendai (jei tokie buvo išmokėti 
paskirstant metinį Fondo grynąjį pelną); 

132.3.   teigiamas srautas – pagal Taisyklių 78.1 punkte numatytą dalinį Fondo investicinių 
vienetų išpirkimą dalyviams sumokėtos lėšos; 

132.4.   teigiamas srautas – piniginės lėšos, likusios Fondo sąskaitoje likvidavimo metu 
atsiskaičius su kreditoriais (Valdymo įmone, tiekėjais, bankais ir pan.); 

132.5.   neigiamas srautas – Valdymo įmonei priklausanti Fondo pelno dalis – Sėkmės 
mokestis. 

133.   Valdymo įmonei priklausanti Fondo pelno dalis – Sėkmės mokestis – tiesiogiai 
priklauso nuo Fondo grąžos, kuri skaičiuojama viso Fondo, o ne individualaus 
investuotojo (dalyvio) atžvilgiu. Fondo grąžos nustatymui yra naudojama Microsoft 
Excel formulė XIRR, kur įvertinamos dienos (t.y. atsižvelgiama į periodiškumą), kada 
įvyko teigiami ir neigiami srautai ir šių srautų dydis (teigiami ir neigiami srautai 
aprašyti Taisyklių 132 punkte). Sėkmės mokesčio apskaičiavimo teisingumą tikrina 
Depozitoriumas. 

134.   Tuo atveju, jeigu Fondo grąža yra mažesnė arba lygi 15%, 100% šio pelno padalijama 
dalyviams proporcingai jų turimų vienetų skaičiui. 

135.   Tuo atveju, jeigu Fondo grąža yra didesnė nei 15%, bet ne didesnė nei 20%: 

135.1.   pirmiausiai nustatoma Fondo pelno dalis, kurią gavus Fondo grąža būtų lygi 15%. 
100% šios Fondo pelno dalies bus padalijami dalyviams proporcingai jų turimų 
vienetų skaičiui; 

135.2.   35% likusios Fondo pelno dalies yra Valdymo įmonei priklausanti Fondo pelno dalis 
– Sėkmės mokestis –, kurią sumokėjus Valdymo įmonei, likusi Fondo pelno dalis bus 
padalijama dalyviams proporcingai jų turimų vienetų skaičiui. 

136.   Tuo atveju, jeigu Fondo grąža yra didesnė nei 20%: 

136.1.   pirmiausiai nustatoma Fondo pelno dalis, kurią gavus Fondo grąža būtų lygi 15% 
(toliau – Pirmoji pelno dalis). 100% šios Fondo pelno dalies bus padalijami 
dalyviams proporcingai jų turimų vienetų skaičiui; 

136.2.   vėliau nustatoma Fondo pelno dalis (toliau – Antroji pelno dalis), prie kurios 
pridėjus 136.1 punkte nurodytą Fondo pelno dalį, Fondo grąža būtų lygi 20%. Šios 
Antrosios pelno dalies 35% yra Valdymo įmonei priklausanti Fondo pelno dalis – 
Sėkmės mokestis (toliau – Pirmoji sėkmės mokesčio dalis). Likusi Antrąją pelno 
dalį sudaranti suma bus padalijama dalyviams proporcingai jų turimų vienetų 
skaičiui; 

136.3.   50% likusios Fondo pelno dalies taip pat yra Valdymo įmonei priklausanti Fondo 
pelno dalis – Sėkmės mokestis (toliau – Antroji sėkmės mokesčio dalis) –, kurią 
sumokėjus Valdymo įmonei, likusi viršpelnio dalis bus padalijama dalyviams 
proporcingai jų turimų vienetų skaičiui. 

136.4.   Pirmosios ir Antrosios sėkmės mokesčio dalies suma yra galutinė Valdymo įmonei 
priklausanti Fondo pelno dalis – Sėkmės mokestis. 
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X V I .    I N V E S T I C I N I O  F O N D O  T A I S Y K L IŲ  P A K E I T I M O  T V A R K A  

137.   Taisyklės priimamos, keičiamos ir atnaujinamos Valdymo įmonės valdybos 
sprendimu. Taisyklių pakeitimai ir papildymai laikomi priimtais ir įsigalioja nuo to 
momento, kai juos patvirtina Lietuvos bankas, jeigu nėra nustatyta vėlesnė jų 
įsigaliojimo data. Taisyklių atnaujinimai laikomi priimtais ir įsigalioja nuo Valdymo 
įmonės valdybos sprendimo priėmimo, jeigu pačiame sprendime  nėra nustatyta 
vėlesnė jų įsigaliojimo data. 

138.   Kitą darbo dieną po Lietuvos banko pritarimo šių Taisyklių pakeitimams ar 
papildymams arba kitą darbo dieną po šių Taisyklių atnaujinimų įsigaliojimo, 
pakeistos, papildytos ar atnaujintos Taisyklės paskelbiamos tinklalapyje 
www.lordslb.lt. 
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