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PAPILDOMA INFORMACIJA UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS 
SKIRTO INVESTICINIO FONDO ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND 

INVESTUOTOJAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2017 m. vasario 13 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė poziciją „Dėl Lietuvos Respublikos 
profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo 
taikymo ir santykio su kitais kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais“ 
(toliau – Pozicija). Ši Pozicija įpareigoja valdymo įmones, kurios turi pagal Lietuvos Respublikos 
profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą 
(toliau – PROFKISĮ) išduotą veiklos licenciją, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios Pozicijos paskelbimo 
dienos savo valdomų investicinių fondų veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų visus 2011 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (toliau 
– AIFMD) bei PROFKISĮ reikalavimus. 

2. UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), juridinio asmens kodas 301849625, 
registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius turi veiklos licenciją, išduotą pagal PROFKISĮ. 
Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis PROFKISĮ 18 str. 1 d. reikalavimai, Valdymo įmonė parengė ir teikia 
uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo ENERGY AND 
INFRASTRUCTURE SME FUND (toliau – Fondas) investuotojams šią papildomą informaciją. 

3. Ši papildoma informacija papildo Fondo prospekte (toliau – Prospektas) pateikiamą informaciją. 

II. VALDYMO ĮMONĖ  

4. Valdymo įmonė yra privatus juridinis asmuo, įsteigtas ir įregistruotas Lietuvos Respublikoje 2008 metais.  

5. Valdymo įmonės pagrindinė veikla yra: 

5.1. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektų valdymas; 

5.2. Privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų valdymas; 

5.3. Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems 
investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymas; 

5.4. Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas. 

6. Valdymo įmonės pagrindinė veikla licencijuota ir prižiūrima Lietuvos banko Priežiūros tarnybos, adresas 
Žirmūnų g. 151, Vilnius (toliau – Priežiūros tarnyba). 

7. Valdymo įmonė veikia kaip Fondo valdymo įmonė, kuri vykdo AIFMD, PROFKISĮ ir Lietuvos Respublikos 
informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau – IISKISĮ) 
numatytas pareigas ir yra atsakinga už: 

7.1. Fondo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo turto patikėjimo teise; 

7.2. Fondo rizikos valdymą; 

7.3. Kitų funkcijų atlikimą, kurios, remiantis teisės aktais, yra reikalingos tinkamam Fondo valdymui. 

8. Valdymo įmonė turi teisę dalį savo valdymo funkcijų pavesti atlikti kitam subjektui, turinčiam teisę teikti 
atitinkamas paslaugas. 

III. APRAŠAS, KAIP VALDYMO ĮMONĖ LAIKOSI PAPILDOMŲ NUOSAVŲ LĖŠŲ IR (AR) 
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO REIKALAVIMŲ 

9. Valdymo įmonė profesinės civilinės atsakomybės riziką draudžia sudarydama atitinkamas profesinės 
civilinės atsakomybės draudimo sutartis. Šio Prospekto parengimo dienai Valdymo įmonė yra sudariusi 
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profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį su draudimo įmonėmis „Insurers comprising DUAL 
Corporate Risks Limited“ ir „Lloyd’s Syndicate AMA 1200“. Valdymo įmonės atsakomybė pagal sudarytas 
draudimo sutartis apdrausta bendrai 10 000 000 EUR sumai. 

IV. DEPOZITORIUMAS 

10. Fondo Depozitoriumu yra AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas: 112021238, buveinės adresas: 
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.  

11. Depozitoriumo pareigos: 

11.1. Fondo turto saugojimas; 

11.2. Užtikrinimas, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas ir išpirkimas būtų vykdomi pagal 
PROFKISĮ, IISKISĮ ir kitus teisės aktus, Prospektą ir Fondo taisykles (toliau – Taisyklės); 

11.3. Užtikrinimas, kad Fondo grynųjų aktyvų vertė būtų apskaičiuojama pagal PROFKISĮ, IISKISĮ ir kitus 
teisės aktus, Prospektą ir Taisykles; 

11.4. Valdymo įmonės nurodymų vykdymas, nebent jie prieštarautų teisės aktams ar Prospektui ir 
Taisyklėms; 

11.5. Užtikrinimas, kad sandorių, susijusių su Fondo turtu, atveju kiekviena Fondui priklausanti suma būtų 
pervedama Fondui laiku, kaip tai nustato su Depozitoriumu pasirašyta sutartis ar teisės aktai; 

11.6. Užtikrinimas, kad Fondo pajamos būtų naudojamos vadovaujantis teisės aktais, Prospektu ir 
Taisyklėmis; 

11.7. Vykdymas kitų Depozitoriumui teisės aktų, Prospekto, Taisyklių ir sutartyje dėl depozitoriumo 
paslaugų teikimo pavestų funkcijų. 

12. Depozitoriumas atsako Fondui arba Fondo investuotojams už jo saugomą ir kitoms įmonėms perduotą 
saugoti Fondo turtą.  

13. Jeigu Depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdė savo pareigas pagal PROFKISĮ ir sutartį 
dėl depozitoriumo paslaugų teikimo, jis privalo Fondui ir (ar) Valdymo įmonei atlyginti ir visus kitus su 
netinkamu pareigų vykdymu susijusius nuostolius. 

14. Remdamasis Sutartimi ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, Depozitoriumas gali deleguoti finansinių 
priemonių saugojimo funkciją trečiosioms šalims (tarpininkams). Daugiau informacijos apie tarpininkus, 
kuriems Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją, pateikiama Depozitoriumo 
tarpininkų sąraše: https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/seb_banko_vp_saugotoju_sarasas.pdf 

15. Depozitoriumo turto saugojimo funkcijos perdavimas kitiems asmenims neatleidžia Depozitoriumo nuo 
atsakomybės.  

16. Depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės PROFKISĮ ir kitų teisės aktų numatytais atvejais. 
Depozitoriumas nėra atsakingas prieš Valdymo įmonę dėl netinkamo depozitoriumo paslaugų teikimo 
sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, jeigu: 

16.1. Valdymo įmonė netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, numatytus depozitoriumo paslaugų teikimo 
sutartyje, ir neperduoda Depozitoriumui saugoti Fondo turto, nurodyto depozitoriumo paslaugų 
teikimo sutartyje; 

16.2. Valdymo įmonė ir/ar specialiosios paskirties įmonė (toliau – SPV) perleidžia turtą, nurodytą 
depozitoriumo paslaugų teikimo sutartyje, ir nepateikia Depozitoriumui informacijos apie tokių 
sandorių sudarymą ir/ar įvykdymą; 

16.3. Valdymo įmonės pateikta informacija apie Fondo turtą ar sudarytus Fondo ir/ar SPV sandorius yra 
neteisinga, suklastota ar dėl bet kokių kitų priežasčių neatitinka tikrovės.  

V. AUDITO ĮMONĖ 
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17. Fondo audito įmonė yra UAB „KPMG Baltics“, juridinio asmens kodas: 111494971, buveinės adresas: 
Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, Lietuva. 

18. Audito įmonė, atlikusi Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, turi pateikti auditoriaus išvadą dėl 
šių ataskaitų ir audito ataskaitą. Audito ataskaitoje auditorius turi pateikti informaciją, ar teisingai 
skaičiuojama grynųjų aktyvų vertė, ar turtas investuotas pagal Fondo Prospektą ir Taisykles, ar įvertintas su 
Fondu susijusių Valdymo įmonės patvirtintų esminių funkcijų vykdymo kontrolės ir investavimo rizikos 
išskaidymo priemonių veiksmingumas, taip pat nurodyti visus nustatytus PROFKISĮ, IISKISĮ ir kitų teisės 
aktų pažeidimus. 

19. Audito įmonė turi šias pareigas: 

19.1. Atlikti Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą; 

19.2. Parengti ir pateikti auditoriaus išvadą apie tai, ar, Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys visais 
reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Fondo finansinės padėties bei pasibaigusių metų veiklos 
rezultatų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą 
reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus; 

19.3. Parengti audito ataskaitą; 

19.4. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas. 

VI. KITI PASLAUGŲ TEIKĖJAI 

20. Valdymo įmonė deleguoja Investuotojų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą AB „SEB bankas“, 
juridinio asmens kodas: 112021238, buveinės adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva. 

21. AB „SEB bankas“, tvarkydamas Investuotojų asmenines vertybinių popierių sąskaitas, turi šias pareigas: 

21.1. Tvarkyti Fondo investicinių vienetų registrą; 

21.2. Apskaityti Fondo investicinių vienetų pardavimą, išleidimą, atpirkimą, išpirkimą ir panaikinimą 
Investuotojams; 

21.3. Atlikti operacijas su Fondo investiciniais vienetais tik pagal Valdymo įmonės pateiktą informaciją ir 
sutartis; 

21.4. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas. 

22. Valdymo įmonė deleguoja buhalterinę apskaitą, grynųjų aktyvų skaičiavimą ir investicinių vienetų vertės 
nustatymą UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas: 110878442, buveinės adresas: Subačiaus 
g. 7, LT-01302, Vilnius. 

23. UAB „Ernst & Young Baltic“ turi šias pareigas: 

23.1. Tinkamai ir laiku teikti paslaugas; 

23.2. Užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo priežiūrą ir su paslaugų teikimu susijusių rizikų valdymą; 

23.3. Nedelsiant pateikti Valdymo įmonei informaciją apie bet kokius pokyčius, kurie gali turėti reikšmingą 
poveikį gebėjimui laikytis teisės aktų reikalavimų ir veiksmingai teikti paslaugas; 

23.4. Turėti, įgyvendinti ir palaikyti nenumatytų atvejų planą, skirtą užtikrinti paslaugų teikimą ir atsarginių 
kopijų darymą, išsaugojimą ir pateikimą Valdymo įmonei; 

23.5. Užtikrinti, kad darbuotojai ir asmenys, kurie teiks paslaugas, turėtų paslaugų teikimui būtinų įgūdžių, 
teorinių žinių ir praktinės patirties, būtų nepriekaištingos reputacijos; 

23.6. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas. 

24. Valdymo įmonė deleguoja Fondo turto vertinimą išorės turto vertintojui. Išorės turto vertintojas yra UAB 
„Newsec valuations“, įmonės kodas: 126212869, buveinės adresas: Konstitucijos per. 21C, LT-09320 
Vilnius, Lietuva. 
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25. Išorės turto vertintojas, atlikdamas Fondo turto vertinimą, turės teisę pasitelkti trečiuosius asmenis 
kiekvienoje valstybėje, kurioje investuoja Fondas, esančio Fondo turto vertinimui. 

26. Išorės turto vertintojas turi šias pareigas: 

26.1. Atsakyti už turto rinkos vertės, kuri buvo turto vertinimo dieną, nustatymo tikslumą (teisingumą) ir 
realumą (pagrįstumą) turto vertinimo dienai; 

26.2. Užtikrinti, kad turto vertinimą atliks kompetentingi, nepriekaištingos reputacijos, paslaugų teikimui 
būtinų įgūdžių, teorinių žinių ir praktinės patirties ir turintys teisę verstis šia veikla asmenys; 

26.3. Užtikrinti civilinės atsakomybės draudimo sutarčių galiojimą visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį; 

26.4. Laikyti paslaptyje paslaugų teikimui gautą informaciją; 

26.5. Užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo priežiūrą ir su paslaugų teikimu susijusių rizikų valdymą; 

26.6. Laikytis Valdymo įmonės vidaus tvarkų, politikų ir panašių dokumentų, kurie susiję su Fondo turto 
vertinimu; 

26.7. Kitas pagal sutartį ir teisės aktus numatytas pareigas. 

VII. DĖL PERLEISTŲ VALDYMO FUNKCIJŲ IR DEPOZITORIUMO PERLEISTŲ SAUGOJIMO 
FUNKCIJŲ GALINTYS KILTI INTERESŲ KONFLIKTAI 

27. Paslaugų teikėjai (AB „SEB  bankas“, UAB „Ernst & Young Baltic“ kuris kitas paslaugų teikėjas, kuriam 
gali būti perleistos tam tikros valdymo funkcijos) ir depozitoriumas ar jo įgaliotinis, kuriam perleistos tam 
tikros saugojimo funkcijos, gali teikti paslaugas kitiems kolektyvinio investavimo subjektams, kurie turi 
panašius investavimo tikslus, investavimo strategiją ir investavimo politiką kaip ir Fondas. Taigi, gali būti 
situacijų, kai bet kuris iš jų, vykdydamas savo veiklą ir teikdamas paslaugas Fondui, Fondo atžvilgiu turės 
galimą interesų konfliktą. Tokiose situacijose kiekvienas iš jų privalės veikti atsižvelgiant į sutarčių, kurias 
Fondas ir (ar) Valdymo įmonė Fondo naudai sudarė su jais, nuostatas. Be to, kiekvienas iš jų turės užtikrinti, 
kad su Valdymo įmone, Fondu ir Investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir jų geriausiais interesais, kiek tai 
praktiškai įgyvendinama konkrečioje situacijoje. 

28. Valdymo įmonei ir Fondui nėra draudžiama sudaryti kitas sutartis su paslaugų teikėjais ir depozitoriumu ar 
jo įgaliotiniu, kuriam gali būti perleistos tam tikros valdymo funkcijos, jeigu tos sutartys sudaromos 
įprastomis komercinėmis sąlygomis (angl. at arm’s length) ar sąlygomis, kurios pagal taikytinus teisės aktus 
nėra iš esmės blogesnės nei galima gauti iš trečiųjų asmenų. 

VIII. PROCEDŪRŲ, KURIŲ LAIKYDAMASIS FONDAS GALI KEISTI SAVO INVESTAVIMO 
STRATEGIJĄ IR (ARBA) INVESTAVIMO POLITIKĄ, APRAŠAS 

29. Fondo investavimo strategija ir (arba) investavimo politika gali būti keičiama keičiant ir (ar) papildant 
Fondo Prospektą ir Taisykles Valdymo įmonės valdomų investicinių fondų taisyklių pakeitimo tvarkoje 
nustatytu procesu. 

IX. PAGRINDINIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ, KYLANČIŲ DĖL SUSITARIMŲ, SUDARYTŲ 
SIEKIANT INVESTUOTI, APRAŠAS 

30. Įsigydami Fondo investicinius vienetus, Investuotojai įsipareigoja laikytis Prospekto, Taisyklių, investavimo 
sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Valdymo įmonės ir Fondo veikla yra reguliuojama 
Lietuvos Respublikos teisės aktų. Valdymo įmonei ir Fondui yra taikoma Lietuvos Respublikos teismų 
jurisdikcija, todėl bet kuris nesutarimas ar ginčas, kylantis ar susijęs su Investuotojų investicijomis į Fondą, 
arba kitais susijusiais klausimais bus sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

31. Remiantis 2012 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1215/2012 „Dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo“, sprendimas 
priimtas ir vykdytinas ES valstybėje narėje iš esmės turi būti pripažintas kitose ES valstybės narėje 



5 
 

nereikalaujant jokių specialių procedūrų ir turi būti iš esmės vykdytinas kitose ES valstybėse narėse pagal 
bet kurios suinteresuotos šalies prašymą, išskyrus tam tikras išimtis.  

X. APRAŠAS, KAIP VALDYMO ĮMONĖ UŽTIKRINA SĄŽININGĄ ELGESĮ SU 
INVESTUOTOJAIS 

32. Investuotojams nėra nustatoma pirmumo teisė ar teisė įsigyti tokią pirmumo teisę. Valdymo įmonė taip pat 
turi vidines procedūras, siekiant užtikrinti sąžiningą elgesį su Investuotojais. Sąžiningo elgesio su 
Investuotojais principas apima, bet neapsiriboja: 

32.1. Valdymo įmonės veikimą geriausiais Fondo ir Investuotojų interesais; 

32.2. Investicinių sprendimų dėl Fondo turto investavimo priėmimą ir vykdymą atsižvelgiant į Fondo 
investavimo strategiją ir apribojimus; 

32.3. Užtikrinimą, kad nei vienos investuotojų grupės interesams nebus suteiktas palankesnis teisių ir 
pareigų vertinimas palyginus su kitos Investuotojų grupės interesais; 

32.4. Užtikrinimą, kad Fondo turtas bus vertinamas remiantis aiškiais ir sąžiningais kriterijais; 

32.5. Nebūtinų išlaidų, dengiamų iš Fondo turto, išvengimą; 

32.6. Interesų konfliktų vengimą, o kur negalima jų išvengti, jų nustatymą, stebėjimą, valdymą ir, jei 
taikytina, atskleidimą, siekiant išvengti neigiamų pasekmių Fondui ir jo investuotojams; 

32.7. Investuotojų skundų sąžiningą nagrinėjimą. 

XI. LEIDŽIAMŲ FINANSINIO SVERTO TIPŲ IR ŠALTINIŲ, FINANSINIO SVERTO NAUDOJIMO 
APRIBOJIMŲ, DIDŽIAUSIO FINANSINIO SVERTO LYGIO APRAŠAS 

33. Finansinis svertas yra metodas, kuriuo Fondo Valdymo įmonė didina Fondo poziciją skolindamasi lėšų ar 
vertybinių popierių arba naudodamasi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis finansų rinkose 
naudojamomis priemonėmis. 

34. Finansinio sverto šaltiniai apima: 

34.1. Piniginių lėšų skolinimąsi; 

34.2. Išvestines finansines priemones; 

34.3. Piniginio užstato reinvestavimą finansinių priemonių skolinimo atveju. 

35. Fondo finansinis svertas yra išreikštas kaip Fondo pozicijos ir jo grynųjų aktyvų vertės santykis. 

36. Valdymo įmonė Fondo poziciją apskaičiuoja pagal bendrąjį metodą (toliau – Bendrasis metodas) ir 
įsipareigojimų metodą (toliau – Įsipareigojimų metodas). 

37. Valdymo įmonė, apskaičiuodama Fondo poziciją pagal Bendrąjį metodą: 

37.1. Įtraukia viso Fondo turto vertę ir absoliučią jo visų įsipareigojimų vertę; 

37.2. Atmeta pinigų ir pinigų ekvivalentų, kurie yra labai likvidžios investicijos, laikomos Fondo valiuta ir:  

37.2.1. Kurie lengvai konvertuojami į žinomą pinigų sumą;  

37.2.2. Kuriems kyla nereikšminga vertės pokyčio rizika; 

37.2.3. Kurių grąža ne didesnė negu trijų mėnesių aukštos kokybės vyriausybės obligacijų norma. 

37.3. Konvertuoja išvestines finansines priemones į lygiavertę jų bazinio turto poziciją; 

37.4. Atmeta pasiskolintas pinigines lėšas, kurios lieka pinigais arba pinigų ekvivalentais, kaip nurodyta 
37.2 punkte, kai ta mokėtina suma yra žinoma; 

37.5. Įtraukia poziciją, atsiradusią dėl pasiskolintų piniginių lėšų reinvestavimo, išreikštą didesniąja iš šių 
verčių: realizuotos investicijos rinkos verte arba bendra pasiskolintų pinigų suma; 
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37.6. Įtraukia pozicijas, susijusias su atpirkimo ar atvirkštinio atpirkimo susitarimais ir vertybinių popierių 
skolinimo ar skolinimosi arba kitais susitarimais. 

38. Pagal Įsipareigojimų metodą Fondo pozicija apskaičiuojama taip pat, kaip ir taikant Bendrąjį metodą, tačiau 
į poziciją įtraukiami grynieji pinigai, pinigų ekvivalentai ir pasiskolintos piniginės lėšos, kurios lieka pinigais 
arba pinigų ekvivalentais, o išvestinių finansinių priemonių ir vertybinių popierių, kurie naudojami 
apsidraudimui nuo rizikos ir tarpusavio užskaitai, pozicija nėra įtraukiama į skaičiavimą, jeigu egzistuoja 
tam tikros sąlygos. 

39. Finansinį svertą skaičiuojant pagal Bendrąjį metodą, didžiausias finansinio sverto lygis gali būti 3 Fondo 
grynųjų aktyvų vertės. 

40. Finansinį svertą skaičiuojant pagal Įsipareigojimų metodą, didžiausias finansinio sverto lygis gali būti 3 
Fondo grynųjų aktyvų vertės. 

XII. FONDO LIKVIDUMO RIZIKOS VALDYMO APRAŠAS 

41. Valdymo įmonė taiko rizikos valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, įvertinti, valdyti ir stebėti bet 
kuriuo metu atitinkamas rizikas, su kuriomis susiduria Fondas savo veikloje. 

42. Valdymo įmonė taiko likvidumo valdymo procedūras, kurios leidžia nustatyti, stebėti ir valdyti Fondo 
likvidumo riziką ir užtikrinti, kad Fondo investicijų likvidumo pobūdis atitiktų jo pagrindines prievoles. 
Valdymo įmonė taiko likvidumo valdymo procedūras atsižvelgdama į Fondo investavimo strategiją, 
likvidumo pobūdį, Fondo investicinių vienetų išpirkimo tvarką ir pagrindinius Fondo įsipareigojimus.  

43. Valdymo įmonė periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, atlieka Fondo testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis tam, kad įvertintų Fondo likvidumo riziką ir užtikrintų likvidumo reikalavimų laikymąsi. 

44. Esant įprastinėms aplinkybėms, Fondo investiciniai vienetai bus išperkami taip, kaip numatyta šiame 
Prospekte ir Taisyklėse. Esant išskirtinėms aplinkybėms, gali būti naudojamos kitos procedūros, pavyzdžiui, 
piniginių lėšų skolinimasis ir pan.  

45. Investuotojui paprašius, papildoma informacija apie rizikos ir likvidumo valdymą yra teikiama Valdymo 
įmonėje. 

46. Valdymo įmonė ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius atnaujina ir Investuotojams padaro prieinamą šią 
informaciją: 

46.1. Fondo turto procentinę dalį, kuriai taikoma speciali tvarka dėl šio turto nelikvidumo;  

46.2. Visas naujas Fondo likvidumo valdymo priemones;  

46.3. Fondo rizikos pobūdį ir Valdymo įmonės taikomas rizikos valdymo sistemas tai rizikai valdyti. 

XIII. PERIODIŠKAI ATNAUJINAMOS INFORMACIJOS APIE FONDĄ ATSKLEIDIMO 
TAISYKLĖS 

47. Fondo Prospekto, Taisyklių ir veiklos ataskaitos kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to 
paprašiusiam investuotojui prieš investavimo sutarties pasirašymą. 

48. Fondo ir Valdymo įmonės metų veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada bus pateikiama elektroniniu 
paštu investuotojui, pareikalavusiam Fondo ir Valdymo įmonės metų veiklos ataskaitos, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo reikalavimo gavimo. 

49. Valdymo įmonė ne rečiau kaip kartą per mėnesį atnaujina ir padaro prieinamą Investuotojams informaciją 
apie:  

49.1. Didžiausio finansinio sverto, kurį Valdymo įmonė gali naudoti Fondo vardu, lygio ir teisės pakartotinai 
naudoti įkeistą turtą arba garantijų pagal finansinio sverto susitarimus pakeitimus; 

49.2. Bendrą finansinio sverto, kurį naudoja Fondas, sumą. 
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50. Šio dokumento 46 ir 49 punkte nurodytą informaciją Valdymo įmonė skelbia interneto svetainėje 
www.lordslb.lt.  

51. Informacija apie Investuotojui priklausančių Fondo investicinių vienetų vertę papildomai pateikiama 
kiekvienam Investuotojui elektroniniu paštu jam pageidaujant.  

Dėl papildomos informacijos apie Fondą Investuotojai gali kreiptis į šiuos asmenis: 

Domas Kačinskas Vilma Tvaronavičienė 
Valdymo įmonės vadovas Santykių su investuotojais valdytoja 
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” 
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva 
Telefono numeris: +370 5 261 9470 Telefono numeris: +370 5 261 9470 
El. pašto adresas: info@lordslb.lt El. pašto adresas: info@lordslb.lt 

 

 


