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 PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTAS 

 

DOKUMENTO TIKSLAS 

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti 

šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną ir 

nuostolius bei padėti jį palyginti su kitais produktais. 

PRODUKTAS 

Produkto 

pavadinimas 

Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Baltic Fund III, fondo kodas – F075 

(toliau – Fondas) 

Produkto teikėjas UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė)  

Teikėjo interneto 

svetainė ir el. paštas 

www.lordslb.lt; el. paštas: info@lordslb.lt 

Dėl papildomos 

informacijos 

prašome kreiptis 

telefonu 

+370 5 261 94 70  

Produkto teikėjo 

kompetentinga 

institucija PID 

klausimais 

Lietuvos bankas 

PID patikslinimo 

data 

2020 m. rugsėjo 11 d. 

 

 

JŪS KETINATE ĮSIGYTI PRODUKTĄ, KURIS NĖRA PAPRASTAS IR KURĮ GALI BŪTI SUDĖTINGA 

SUPRASTI 

 

KOKS ŠIS PRODUKTAS? 

Rūšis Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso 

Tikslai Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo investuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius Baltijos šalių 

komercinius ir mišrios paskirties nekilnojamojo turto objektus bei vystymo projektus. Fondas investuoja 

Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) regione. Fondas ne mažiau 80% investicijų gali skirti pajamas 

generuojantiems komerciniams NT objektams, ne daugiau 20% mišrios paskirties NT objektams ir ne 

daugiau 20% vystymo projektams. Vienas NT objektas gali sudaryti ne daugiau nei 30% Fondo 

investicijų. Ne daugiau nei 15% investicijų gali būti atlikta už Baltijos valstybių ribų. Laikinai laisvos 

Fondo lėšos gali būti investuojamos į ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės likvidžias, investicinio reitingo 

Europos Sąjungos valstybių vyriausybių obligacijas ir (ar) ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius 

Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose. Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Fondo investiciniai 

vienetai gali būti išperkami Investicijų komiteto sprendimu. 

Numatomas 

neprofesionalus 

investuotojas 

Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams, toleruojantiems aukštą investicijų riziką. 

Investuotojams taip pat turi būti priimtinas ilgalaikis investavimas (bent 8 metams). 

Terminas Fondo veiklos terminas – 7 metai nuo Fondo vienetų Pirmojo platinimo etapo pabaigos. Investicijų 

komiteto sprendimu Fondo veiklos terminas pratęstas 1 metus, t. y. iki 2021 m. balandžio 21 d. Fondas 

gali būti panaikinamas (likviduojamas) Investicijų komiteto sprendimu ankščiau nei sueis Fondo veiklos 

terminas. 

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI? 

Rizikos 

rodiklis 

 

 
 

 

! 

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad Fondo investicinius vienetus 

išlaikysite bent 5 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu nuspręsite parduoti 

Fondo investicinius vienetus ankščiau negu po 5 metų. Gali būti neįmanoma parduoti 

Fondo investicinių vienetų ankščiau negu po 5 metų arba gali tekti juos parduoti 

antrinėje rinkoje už tokią kainą, kuri turės didelį poveikį jūsų atgaunamai sumai. 
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Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek 

tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums 

sumokėti. Šį produktą priskyrėme prie 7 iš 7 rizikos klasių, kuri yra „didžiausia“. Tai reiškia, kad su 

būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti labai dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos 

sąlygos padarys poveikį Fondo gebėjimui išpirkti investicinius vienetus. Šiam produktui nenumatyta jokia 

apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. 

Jeigu negalėsime jums sumokėti jums priklausančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos. 

Veiklos 

rezultatų 

scenarijai 

Investicija  € 10 000  

Scenarijai 
 

 1 metai 3 metai 8 metai 

Nepalankiausias 

Ką galite atgauti 

atskaičius išlaidas 

(EUR) 

9.402 7.794 6.406 

Metinė vidutinė 

grąža (%) 
-5,98% -7,97% -5,41% 

Nepalankus 

Ką galite atgauti 

atskaičius išlaidas 

(EUR) 

8.396 8.705 9.255 

Metinė vidutinė 

grąža (%) 
-16,31% -4,52% -0,96% 

Nuosaikus 

Ką galite atgauti 

atskaičius išlaidas 

(EUR) 

11.200 14.049 24.767 

Metinė vidutinė 

grąža (%) 
12% 12% 12% 

Palankus 

Ką galite atgauti 

atskaičius išlaidas 

(EUR) 

11.840 16.634 39.377 

Metinė vidutinė 

grąža (%) 
18,40% 18,49% 18,67% 

Šioje lentelėje parodyti pinigai, kuriuos galėtumėte atgauti per 8 metus pagal įvairius scenarijus, darant 

prielaidą, kad investuojate 10 000 EUR. Iš pateiktų scenarijų matyti, kokie galėtų būti jūsų investicijos 

veiklos rezultatai. Galite juos palyginti su kitų  produktų scenarijais. Pateikti scenarijai yra būsimų veiklos 

rezultatų įvertis, pagrįstas ankstesniais duomenimis apie tai, kaip kinta investicijų  vertė, ir nėra tikslus 

rodiklis. Gautinos sumos skirsis atsižvelgiant į rinkos veiklos rezultatus ir investicijos (produkto) laikymo 

laikotarpį. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos 

sąlygoms, ir juo neatsižvelgiama į situaciją, kurioje negalėtume jums sumokėti. Investicijų šį produktą 

negalima paprastai išgryninti. Vadinasi, sunku įvertinti, kiek atgautumėte, jeigu išgrynintumėte iki 

rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigos, nes negalėsite išgryninti anksčiau laiko arba išgryninę 

patirsite dideles išlaidas ar nuostolius. Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali 

neaprėpti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais 

neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite. 

KAS NUTINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ? 

Fondo investuotojas gali patirti finansinių nuostolių dėl Valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo, Valdymo įmonė Fondą 

sudarantį turtą valdo patikėjimo teise, laikydamasi Fondo turto atskyrimo nuo Valdymo įmonės turto reikalavimo, todėl 

Valdymo įmonės bankroto atveju jos kreditoriai negalėtų išieškoti savo reikalavimų į Valdymo įmonę iš Fondo turto. Fondas 

nedalyvauja kokiose nors garantijų, įskaitant įsipareigojimų investuotojams draudimo, sistemose. 

KOKIOS YRA IŠLAIDOS? 

Grąžos sumažėjimo rodiklis rodo, kokį poveikį jūsų patiriamos bendrosios išlaidos turės galimai investicijų grąžai. 

Bendrąsias išlaidas sudaro vienkartinės, einamosios ir papildomos išlaidos. Pateikiamos paties produkto sudėtinių išlaidų 

sumos per tris skirtingus laikymo laikotarpius. Į jas įtraukiamos ir galimos baudos už sutarties nutraukimą anksčiau laiko. 

Skaičiai pateikiami darant prielaidą, kad investuojate 10 000 EUR ir gaunama 8% bendroji metinė grąža. Skaičiai yra įverčiai 

ir ateityje gali keistis. 

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Jeigu taip, tas 

asmuo pateiks jums informaciją apie tokius mokesčius ir parodys, kokį poveikį bendrosios išlaidos ilgainiui turės jūsų 

investicijai. 
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Išlaidos per 

tam tikrą 

laikotarpį 

Investicija € 10 000  
 

 Jeigu išgryninsite 

po 1 metų  

Jeigu išgryninsite 

po 3 metų  

Jeigu išgryninsite  

po 8 metų  

Bendrosios išlaidos (EUR)  183 584 1.844 

Metinis poveikis grąžai (%) 1,83% 1,70% 1,41% 
 

Išlaidų sudėtis Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma įvairių rūšių išlaidų poveikis kiekvienais metais jūsų galimai 

investicijų grąžai rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigoje bei įvairių išlaidų kategorijų 

reikšmė.  

Šioje lentelėje pateikiamas metinis poveikis grąžai 

Vienkartinės 

išlaidos 

Investavimo išlaidos 0-1% 
Išlaidų, kurias patiriate, kai 

pradedate investuoti poveikis. 

Pasitraukimo išlaidos 0% 

Išlaidų, kurias patiriate, kai suėjus 

terminui baigiate investuoti, 

poveikis. 

Einamosios 

išlaidos 

Portfelio valdymo mokestis 0% 
Mums perkant ir parduodant 

produkto pagrindines investicijas 

patiriamų išlaidų poveikis. 

Kitos einamosios išlaidos iki 15% 

Išlaidų, kurios kasmet skiriamos 

mums už Jūsų investicijų valdymą, 

poveikis. 

Papildomos 

išlaidos 

Veiklos rezultatais 

grindžiami mokesčiai 
20% 

Veiklos rezultatais grindžiamo 

mokesčio poveikis. Šiuos mokesčius 

taikome Jūsų investicijoms, jeigu 

produkto veiklos rezultatai viršija jo 

lyginamąjį standartą. 

 Teisės į pelno dalį 0% 

Teisių į pelno dalį poveikis. Šiuos 

mokesčius taikome, kai investicijos 

rezultatai yra geresni nei 12% Fondo 

taisyklėse nustatyta tvarka. 
 

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU? 

Reikalaujamas minimalus laikymo terminas – 8 metai. Veiklos laikotarpiu Fondo investiciniai vienetai Jūsų pareikalavimu 

nebus išperkami, todėl investicinių vienetų likvidumas yra labai ribotas. Investiciniai vienetai bus privalomai išperkami 

dviem atvejais: (1) Investicijų komiteto sprendimu tais atvejais, kai bus realizuojamas kuris nors Fondo investavimo objektas 

ar jų grupė ir Valdymo įmonė nuspręs, kad gautų lėšų reinvestavimas yra netikslingas; (2) paskutinę Fondo veiklos termino 

dieną. 

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ? 

Skundai Valdymo įmonei teikiami raštu, adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva, arba el. pašto adresu 

info@lordslb.lt. Platesnę informaciją apie skundų pateikimą bei nagrinėjimą galite rasti Valdymo įmonės interneto 

svetainėje www.lordslb.lt.   

KITA AKTUALI INFORMACIJA 

Vykdant teisinį reikalavimą, prieš Fondo investicinių vienetų įsigijimo sutarties sudarymą, Valdymo įmonė investuotojui 

pateikia Fondo taisykles, prospektą ir Fondo metinę veiklos ataskaitą (jeigu sudaryta). 

Po Fondo investicinių vienetų įsigijimo sutarties sudarymo, Valdymo įmonė Investuotojui pareikalavus teikia Fondo 

prospektą, taisykles, Fondo kiekvienų finansinių metų ataskaitą, Valdymo įmonės metų veiklos ataskaitą su auditoriaus 

išvada. Nurodyti dokumentai pasiekiami Fondo tinklalapyje bei Valdymo įmonės buveinėje (Jogailos g. 4, LT-01116 

Vilnius) nemokamai lietuvių kalba. 
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