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Pateikiame UAB „INVL Asset Management“ valdomus II pakopos pensijų fondus ir jų 
investavimo rizikos palyginimą. Siekiame, kad pasirinktumėte Jums tinkamiausią pensijų 
fondą. Atkreipiame dėmesį, kad Valdymo įmonė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. 
 

Konservatyvaus 
investavimo pensijų 
fondas INVL STABILO II 
58+ 

Iki 100 proc. pensijų fondo turto investuojama į ES šalių bei Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių ir 
centrinių bankų išleistas ar jų garantuotas obligacijas ir bankų indėlius. 
Šiame fonde nėra akcijų kainų svyravimo rizikos, todėl, lyginant su ne 
konservatyvaus investavimo pensijų fondais, šio Fondo vieneto verčių 
svyravimai yra nuosaikesni, tačiau ir tikėtina grąža yra žemesnė. Šis 
fondas rekomenduojamas vyresniems dalyviams (nuo 58 m.) arba 
norintiems išlaikyti nedidelę investavimo riziką ir užtikrinti stabilų vertės 
augimą. 

INVL MEZZO II 53+ 
pensijų fondas 

Iki 30 proc. fondo turto investuojama į įmonių akcijas, o likusi dalis 
investuojama į įmonių, vyriausybių ir centrinių bankų išleistas ar jų 
garantuotas obligacijas, bankų indėlius. Pagrindinis investavimo tikslas – 
tolygus augimas ir artimiausiu metu, ir ateityje. Šis pensijų fondas 
rekomenduojamas vidutinio amžiaus (nuo 53 m.) arba prisiimantiems 
nedidelę riziką dalyviams. 

INVL MEDIO II 47+ 
pensijų fondas 

Tai vidutinės rizikos pensijų fondas, kuriame iki 50 proc. turto 
investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotus 
indėlius, taip prisiimant vidutinę riziką ir siekiant didesnės nei vidutinė 
grąžos. Šio fondo vertė mažiau svyruoja trumpuoju laikotarpiu, tačiau ir 
tikėtina grąža yra žemesnė. Šis fondas rekomenduojamas vidutinio 
amžiaus (nuo 47 m.) arba nevengiantiems rizikos dalyviams. 

INVL EXTREMO II 16+ 
pensijų fondas 

Tai didžiausios rizikos pensijų fondas, kuriame iki 100 proc. turto 
investuojama į įmonių akcijas. Fondas siekia maksimalios ilgojo 
laikotarpio investicijų grąžos, prisiimant aukštesnę nei vidutinę 
investavimo riziką. Įmonių akcijoms būdingas didesnis kainų svyravimas, 
todėl šis fondas rekomenduojamas dalyviams iki 46 m. amžiaus ir 
nevengiantiems prisiimti aukštos investavimo rizikos. 
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