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Šiame pranešime UAB „Lords LB Asset Management” (toliau - Valdymo įmonė) pateikia su tvarumu 

susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 

(ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau - 

Reglamentas). 

 

TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į INVESTICINIUS SPRENDIMUS 

 

Tvarumo veiksniai (angl. Environmental, social, and governance (ESG)) suprantami kaip aplinkos, 

socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su 

kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs aplinkos, socialinis ar 

valdymo įvykis ar situacija, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei.  

 

Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus dėl valdomų kolektyvinio investavimo subjektų turto 

investavimo, siekia vertinti konkrečiai investicijai aktualias tvarumo sritis, susijusias su investicijos 

tvarumu, etiniu, socialiniu ir aplinkosauginiu poveikiu. Taip pat Valdymo įmonė yra patvirtinusi 

Aplinkosaugos, socialinę ir tvaraus valdymo politiką (ESG politika), kuria Valdymo įmonė įsipareigoja 

apsvarstyti esminius tvarumo aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų išsamų patikrinimą ir 

stebint bei vertinant valdomas Bendrovės investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes 

ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti 

geriausiais jų interesais. 

 

Detalesnė informacija apie tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą 

skelbiama Valdymo įmonės patvirtintoje ESG politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto 

svetainėje www.lordslb.lt.  

 

PAREIŠKIMAS DĖL PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMO VEIKSNIAMS 

VERTINIMO  

 

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impacts) suprantamas kaip toks investavimo 

sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.  

 

Valdymo įmonė yra integravusi tvarumo rizikų vertinimą į savo investicinių sprendimų priėmimo 

procedūras, tačiau priimant investicinius sprendimus į jų neigiamą poveikį (angl. principal adverse 

impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta 2019 m lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) Nr. 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų 

sektoriuje, šiuo metu neatsižvelgiama, kadangi, Bendrovės ir Valdymo įmonės vertinimu, su šiuo klausimu 

susijusios teisinės taisyklės ir informacijos, reikalingos tokio vertinimo atlikimui ir su tuo susijusių 

periodinių pranešimų bei ataskaitų pateikimui, surinkimo galimybės šiuo metu nėra pakankamai aiškios.  

 

Valdymo įmonė ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama 

aukščiau nurodytas aplinkybes. Nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį 

atsižvelgti, Valdymo įmonė Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą šiuo klausimu.  

 

NUORODOS Į TARPTAUTINIUS STANDARTUS 

 

Valdymo įmonė dalyvauja Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) iniciatyvoje nuo 

2015 m. balandžio 17 dienos ir palaiko bei remia 10 Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų 

https://lordslb.lt/aplinkosaugos-socialine-ir-tvaraus-valdymo-politika/
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žmogaus teisių, darbo santykių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Nuo 2019 m. Valdymo 

įmonė prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. Principles for 

responsible investment), kuriais Valdymo įmonė siekia vadovautis savo investavimo ir valdymo procesų 

metu. 

 

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO 

RIZIKOS ATŽVILGIU  

 

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką, kuri Valdymo įmonės 

darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo 

įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, darbo 

apmokėjimo ir skatinimo tvarką, sąlygas ir procedūrą, siekiant pritraukti, motyvuoti, išlaikyti geriausius 

darbuotojus, kurie padėtų įgyvendinti Valdymo įmonės ilgalaikius tikslus, verslo strategiją. Tai apima ir su 

ESG taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų darbuotojų atžvilgiu. Darbuotojų atlyginimų 

nustatymo politika skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.lordslb.lt.  

 

KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA  

 

Detalesnė su tvarumu susijusi informacija Valdymo įmonės siūlomų finansinių produktų, t.y. valdomų 

kolektyvinio investavimo subjektų lygiu, įskaitant tai, ar finansinis produktas priskiriamas prie produktų, 

kurių tikslas yra tvarios investicijos ir (ar) tvarumo veiksnių skatinimas (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra 

pateikiama atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ikisutartinės informacijos dokumente 

(prospekte).  

 

Siekiant užtikrinti šiame pranešime pateiktos informacijos patikimumą, Valdymo įmonė ketina ją nuolat 

atnaujinti ir pateikti tokios informacijos peržiūros ar pakeitimų paaiškinimus. 

 

 

 

 

 

https://lordslb.lt/darbuotoju-atlyginimu-nustatymo-politika/

