
 

 DĖL ESMINIO FONDO TAISYKLIŲ IR PROSPEKTO PAKEITIMO 
 

1. Šiuo raštu informuojame, kad valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – 
Valdymo įmonė) valdyba nusprendė atlikti uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo 
Lords LB Opportunity Fund II (toliau – Fondas) taisyklių ir prospekto (toliau kartu – Dokumentai) 
esminius pakeitimus. 
 

2. Dokumentų pakeitimų esmė ir turinys: 
 

Fondo veiklos terminas Valdymo įmonės 2014 m. spalio 21 d. valdybos sprendimu nr. 2014 10 21 – 
01/VS yra pratęstas iki 2016 m. liepos 1 d., t. y. iki Dokumentuose numatyto maksimalaus Fondo 
veiklos termino pabaigos. Dokumentų pakeitimai yra susiję su Fondo veiklos termino papildomu 
pratęsimu. Valdymo įmonė ketina pakeisti Dokumentus, numatant, kad Fondo veiklos termino 
pabaiga yra 2017 m. gruodžio 31 d. Šie Dokumentų esminiai pakeitimai daromi atsižvelgiant į tai, 
kad buvo nuspręsta toliau vystyti vieną iš Fondo turimų investavimo objektų, todėl Valdymo įmonei 
gali prireikti papildomo laiko šį Fondo investavimo objektą realizuoti Fondui ir jo investuotojams 
palankiausiomis sąlygomis. 
 

3. Paaiškinimas dėl numatomų Dokumentų pakeitimų įtakos investuotojų interesams bei 
investicijoms:  

 
Atlikus numatomus Dokumentų pakeitimus Fondo veiklos terminas bus pratęstas iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. Tai reiškia, kad Valdymo įmonė turės teisę atidėti sprendimo dėl Fondo dalijimo 
(likvidavimo) priėmimą iki 2017 m. gruodžio 31 d. Atitinkamai investuotojų turimų investicinių 
vienetų privalomas išpirkimas taip pat gali būti atidėtas ir įgyvendintas pagal Dokumentuose 
numatytą tvarką ir sąlygas laikant, kad Fondo veiklos terminas baigiasi 2017 m. gruodžio 31 d. 
 

4. Investuotojų teisės:  
 

4.1 Investuotojai turi teisę ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio pranešimo gavimo dienos 
pareikšti rašytinius sutikimus arba prieštaravimus dėl šiame pranešime nurodytų esminių 
Dokumentų pakeitimų. Ši teisė gali būti įgyvendinama šio pranešimo 6 punkte numatytu būdu. 
 
4.2 Investuotojai, kurie šio pranešimo 4.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais pareikš rašytinius 
prieštaravimus dėl šiame pranešime nurodytų esminių Dokumentų pakeitimų, turės teisę ne 
vėliau per 1 mėnesį nuo 4.1 punkte numatyto termino pabaigos reikalauti išpirkti jų turimus 
Fondo investicinius vienetus be jokių atskaitymų. Ši teisė gali būti įgyvendinama šio pranešimo 
6 punkte numatytu būdu. 
 

5. Investuotojų, kurie šio pranešimo 4.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais pareikš rašytinius 
prieštaravimus dėl šiame pranešime nurodytų esminių Dokumentų pakeitimų, turimi Fondo 
investiciniai vienetai bus išperkami Dokumentų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Fondo investicinių 
vienetų išpirkimo kaina bus apskaičiuota pagal paskelbtą Fondo investicinio vieneto vertę. Fondo 
investicinio vieneto vertė bus nustatyta pagal Fondo GAV, kuri bus apskaičiuota to mėnesio, kurį 
Valdymo įmonė gaus investuotojo rašytinius prieštaravimus, paskutinę kalendorinę dieną. 
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6. Maloniai prašome Jūsų  rašytinius sutikimus arba prieštaravimus bei reikalavimus išpirkti turimus 
Fondo investicinius vienetus pateikti Valdymo įmonei: 

 
6.1. Užpildydami prie šio pranešimo pridedamą formą, ją pasirašydami ir atsiųsdami Valdymo 
įmonei el. paštu: vt@lordslb.lt arba registruotu paštu: UAB „Lords LB Asset Management“, 
Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva. 
 
6.2. Kitu būdu rašytine forma, išreikšdami savo atitinkamą valią, pasirašydami ir atsiųsdami tokį 
dokumentą Valdymo įmonei el. paštu: vt@lordslb.lt arba registruotu paštu: UAB „Lords LB 
Asset Management“, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva. 

 
7. Jeigu reikėtų papildomos informacijos dėl šiame pranešime dėstomų aplinkybių, maloniai prašome 

kreiptis į Vilmą Tvaronavičienę (el. pašto adresas: vt@lordslb.lt, tel.: +370682 41848).	  
 
 

 
 

Sincerely, 
 

Marius Žemaitis 
Fund manager 
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Nuo: 
 
_________________________________________ 
(investuotojo vardas, pavardė arba pavadinimas) 
 
________________________________ 
(adresas) 
 
________________________________________________________ 
(investuotojo įgalioto asmens vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas) 
 
 
Kam: 
UAB „Lords LB Asset Management“ 
Jogailos g. 4, Vilnius 
El. paštas: vt@lordslb.lt 
 
 

 
DĖL UŽDAROJO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO INVESTICINIO FONDO LORDS LB 
OPPORTUNITY FUND II TAISYKLIŲ IR PROSPEKTO ESMINIO PAKEITIMO 
 
 

Atsižvelgdamas į UAB „Lords LB Asset Management“ pateiktą 2015 m. liepos mėn. 31 d. 
pranešimą „Dėl esminio fondo taisyklių ir prospekto pakeitimo“, neatšaukiamai ir savo 

laisva valia pareiškiu (-iame), kad*: 
pritariu (-iame) uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo Lords LB Opportunity Fund II 
taisyklių ir prospekto pakeitimams, pagal kuriuos būtų numatyta, kad fondo veiklos termino pabaiga yra 
2017 m. gruodžio 31 d.  

prieštarauju uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo Lords LB Opportunity 
Fund II taisyklių ir prospekto pakeitimams, pagal kuriuos būtų numatyta, kad fondo veiklos 
termino pabaiga yra 2017 m. gruodžio 31 d., ir reikalauju išpirkti man nuosavybės teise 
priklausančius fondo investicinius vienetus.** 

 
* prašome pažymėti tik vieną iš variantų; 

** jeigu Fondo investiciniai vienetai priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, kartu su šiuo 
dokumentu turi būti pateikiamas sutuoktinio išduotas paprastos rašytinės formos įgaliojimas.  

Patvirtindamas šio dokumento turinį, pasirašau: 
 

__________________ _______________ ________________________________________ 
             (data)          (parašas)                   (pareigos ir vardas, pavardė ) 
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