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I DALIS 
SĄVOKOS IR TRUMPINIAI 

 

1. Taisyklėse vartojamos sąvokos, numatytos šiame Taisyklių punkte ir rašomos didžiąja raide, turi toliau nurodytą 

specialiąją reikšmę: 

1.1. Apskaitos diena - sausio 2 diena arba kita artimiausia darbo diena, jeigu sausio 2 diena yra nedarbo 

diena, kurios pabaigoje (24:00 val.) Subfondo vienetų turintys asmenys įgyja teisę gauti dividendus. 

1.2. Dalyvis – asmuo, įsigijęs Subfondo vienetų ir esantis Subfondą sudarančio turto bendraturtis. 

1.3. Depozitoriumas – AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, buveinės adresas Vilniaus m. sav. 

Vilniaus m. Gedimino pr. 12, PVM mokėtojo kodas LT120212314, duomenys apie įmonę kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, Lietuvos banko išduotos banko licencijos Nr. 2. 

1.4. Darbo diena – kalendorinė diena, išskyrus oficialių švenčių ir poilsio dienas. 

1.5. Grynieji aktyvai (toliau – GA) – skirtumas tarp Subfondą sudarančio turto vertės ir Subfondo ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų. 

1.6. Investicinis vienetas (toliau – Subfondo vienetas) – perleidžiamasis vertybinis popierius, įrodantis 

Dalyvio teisę į Subfondą sudarančio turto dalį. 

1.7. Išvestinės finansinės priemonės – Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 4–10 

punktuose nurodytos finansinės priemonės, kurių vertė priklauso nuo vienos ar kelių finansinių priemonių 

vertės. 

1.8. Finansinės priemonės – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme. 

1.9. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas – dokumentas, kuriame investuotojams 

pateikiama svarbiausia informacija apie Fondą ir jo valdymo įmonę, rengiamas kiekvienam Subfondui 

atskirai. 

1.10. Paskirstymo diena – kita darbo diena po Apskaitos dienos. Šią dieną paskirstomi dividendai, pagal 

Apskaitos dienos Subfondo vieneto vertę. 

1.11. Pinigų rinkos priemonės – Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 28 dalyje apibrėžtos pinigų 

rinkos priemonės, kurių vertę bet kuriuo metu galima tiksliai nustatyti. 

1.12. Platintojas – Valdymo įmonė arba asmuo, sutarties su Valdymo įmone pagrindu vykdantis Subfondo 

vienetų pardavimą ir priimantis paraiškas išpirkti ir / arba keisti Subfondo vienetus, taip pat atliekantis 

kitus sutartyje su Valdymo įmone nustatytus veiksmus. 

1.13. Prospektas – investuotojams ir visuomenei skirtas dokumentas, pateikiantis informaciją apie Subfondo 

vienetus. 

1.14. Priežiūros institucija - Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atliekantis 

valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo subjektų licencijavimo ir veiklos priežiūros funkcijas. 

1.15. Subfondas – Fondo turto dalis, tvarkoma atskirai nuo kito jo turto, bendrosios dalinės nuosavybės teise 

priklausanti Dalyviams ir kurią patikėjimo teise valdo Valdymo įmonė; 

1.16. Taisyklės – šios Fondo taisyklės. 

1.17. Valdymo įmonė – Fondo valdymo įmonė – UAB „INVL Asset Management“, įmonės kodas 126263073, 

buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gynėjų g. 14, 01109, PVM mokėtojo kodas 

LT100001948717, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų 

registre, VPK išduotos valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, 

veiklos licencijos Nr. VĮK-005. 

 

Kitos sąvokos Taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos kolektyvinio 

investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymuose, taip pat kituose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą. 

 

II DALIS 
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SUBFONDŲ INVESTAVIMO STRATEGIJA IR APRIBOJIMAI. INVESTAVIMO SPECIALIZACIJA  
GEOGRAFINĖJE ZONOJE AR PRAMONĖS ŠAKOJE 

 

2. Bendrosios nuostatos: 

2.1. Subfondas investuoja į tas finansines priemones, kurios atitinka Subfondo tikslus ir jo investavimo 

strategiją. 

2.2. Subfondas specializuojasi tam tikroje geografinėje zonoje ir/ar pramonės šakose, jei taip nurodyta 

konkretaus Subfondo investavimo strategijoje. 

3. Subfondų investavimo strategija: 

 

Subfondo pavadinimas 
 

Investavimo strategija 

INVL absoliučios grąžos 
subfondas 
 

angl. INVL Absolute 
Return Subfund 
 

Subfondo tikslas – siekti kuo didesnės fondo investicijų grąžos. 
 

Fondo valdytojai taikys absoliučios grąžos valdymo strategiją – bus siekiama didesnės 
už vidutinę ilgalaikės valdomo turto vertės augimo įvairiomis rinkų sąlygomis. Numatyta 
strategija leidžia investuoti į tuos vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, kitas turto 
klases), kurie, valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu taikant „vertės“ investavimo filosofiją. Taip pat aktyviai 
taikomi rizikos valdymo principai, siekiant minimizuoti nesėkmingų investicijų įtaką. 
Fondas neturi nei geografinio, nei turto klasės apribojimo ir valdytojai gali investuoti į 
kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų Subfondo lėšų, laikantis Lietuvos 
Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme specialiesiems kolektyvinio 
investavimo subjektams įtvirtintų apribojimų. Subfondas teiks pirmenybę rinkoms su 
didžiausiu grąžos potencialu. 
 
 

Nustatomas toks INVL absoliučios grąžos subfondo investavimo regiono VP 
biržų ir rinkų sąrašas: 

a) Airija: Airijos VP birža; Albanija: Tiranos VP birža; Argentina: Argentinos akcijų birža, 
Armėnija: Armėnijos VP birža; Australija: Australijos VP birža; Austrija: Vienos VP 
birža; Azerbaidžanas: Baku VP birža; Bahreinas: Manama akcijų birža, Baltarusija: 
Baltarusijos Valiutų ir VP birža; Barbadosas: Bridgetown akcijų birža, Belgija: 
Euronext Briuselio VP birža; Bermuda: Bermuda; Bolivija: La Paz VP birža; Bosnija ir 
Hercegovina: Sarajevo VP birža, Banja Lukos VP birža; Botsvana: Gabarone, 
Brazilija: San Paulo akcijų birža, Rio de Ženeiro akcijų birža, Paranos akcijų birža; 
Bulgarija: Sofijos VP birža; Čekija: Prahos VP birža; Čilė: Santiago akcijų birža, 
Danija: Kopenhagos VP birža; Dominikos respublika: Bolsa de Valores de La 
República Dominicana; Dramblio Kaulo Krantas: BRVM Region, Didžioji Britanija: 
Londono VP birža; Egiptas: EGX; Ekvadoras: Kito VP birža; Estija: Talino VP birža; 
Filipinai: Filipinų akcijų birža, Gana: Accra akcijų birža, Graikija: Atėnų VP birža; 
Gruzija: Gruzijos VP birža; Honkongas: Honkongo VP birža; Indija: Mumbai, 
Nacionalinė Indijos akcijų birža, Indonezija: Indonesia VP birža; Irakas: Irako VP birža; 
Iranas: Teherano VP birža; Islandija: Islandijos VP birža; Ispanija: Madrido VP birža, 
Barselonos VP birža; Italija: Milano VP birža; Izraelis: Tel Avivo akcijų birža, Jamaika: 
Kingstono akcijų birža, Japonija: Tokijo VP birža, Osakos akcijų birža; JAV: Amerikos 
VP birža, Arizonos VP birža, Čikagos VP birža, Filadelfijos VP birža, NASDAQ VP 
birža, Niujorko VP birža, Bostono akcijų birža, Chicago Board of options Exchange 
(CBOE); Jungtiniai Arabų Emiratai: Abu Dabi birža; Jordanija: Amman birža; 
Juodkalnija: Juodkalnijos VP birža, NEX; Kataras: Qatar birža; Kanada: Monrealio VP 
birža, Toronto VP birža, Vankuverio VP birža; Kazachstanas: Kazachstano VP birža; 
Kenija: Nairobio akcijų birža; Kinija: Šanchajaus akcijų birža, Shenzen akcijų birža; 
Kipras: Kipro VP birža; Kolumbija: Bogotos akcijų birža; Kosta Rika: San Chose 
birža; Kroatija: Zagrebo VP birža; Kuveitas: Kuveito birža; Latvija: Rygos VP birža; 
Lenkija: Varšuvos VP birža; Libanas: Beiruto akcijų birža; Lietuva: Vilniaus VP birža; 
Liuksemburgas: Liuksemburgo VP birža; Malaizija: Kuala Lumpūro akcijų birža; 
Makedonija: Makedonijos VP birža; Malta: Maltos VP birža; Marokas: Kasablankos 
birža; Mauricijus: SEM; Meksika: Meksikos VP birža; Moldavija: Moldavijos VP birža; 
Mongolija Mongolijos VP birža: Namibija: Windhoek birža; Naujoji Zelandija: 
Naujosios Zelandijos VP birža; Nigerija: Lagos birža; Norvegija: Oslo VP birža; 
Nyderlandai: Euronext Amsterdamo VP birža; Omanas: Muskato birža; Pakistanas: 
Karačio birža; Panama: Panamos VP birža; Pietų Afrikos Respublika: Johanesburgo 
akcijų birža; Pietų Korėja: Korėjos birža; Peru: Limos birža; Portugalija: Lisabonos VP 
birža; Prancūzija: Euronext Paryžiaus VP birža; Ruanda: Ruandos VP birža; 
Rumunija: Bukarešto VP birža; Rusija: Maskvos birža, Maskvos fondų birža, Rusijos 
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VP birža, Sankt Peterburgo VP birža, SPBEX; Saudo Arabija: Saudo Arabijos birža; 
Serbija: Belgrado VP birža; Singapūras: Singapūro akcijų birža; Slovakija: Bratislavos 
VP birža; Slovėnija: Liublianos VP birža; Suomija: Helsinkio VP birža; Šri Lanka: 
Kolombo birža; Švedija: Stokholmo VP birža; Šveicarija: Šveicarijos VP birža; 
Taivanas: GreTai akcijų birža; Tailandas: Bankoko akcijų birža; Tunisas: Tuniso akcijų 
birža; Turkija: Stambulo VP birža, Istambul Altin Borsasi; Uganda: Ugandos akcijų 
birža; Ukraina: Ukrainos VP birža, PFTS; Urugvajus: Montevidėjaus VP birža; 
Vengrija: Budapešto VP birža; Venesuela: Karačio akcijų birža; Vietnamas: Hanoi 
akcijų birža, Ho Chi Min akcijų birža; Vokietija: Berlyno VP birža, Diuseldorfo VP birža, 
Frankfurto VP birža, Štutgarto VP birža, Miuncheno VP birža. 

b) Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į aukščiau išvardintų šalių vyriausybių, 
vyriausybinių agentūrų arba savivaldybių išleistus skolos vertybinius popierius, taip pat 
šiose šalyse veikiančių bendrovių vertybinius popierius jei šiomis finansinėmis 
priemonėmis yra prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
arba Europos Sąjungos narių reguliuojamose rinkose. 

 

 

4. Investavimo į INVL absoliučios grąžos subfondo vienetus rizikos 

Investavimas į INVL absoliučios grąžos subfondo vienetus yra susijęs didesne negu vidutinė rizika. 

Subfondui būdingos šios rizikos: 

4.1. RINKOS SVYRAVIMŲ RIZIKA. Rinkos svyravimo rizika yra pagrindinė rizika, tiesiogiai veikianti 

Subfondų investicijų portfelio verčių pokyčius. Finansinių priemonių rinkoje galimi kritimai ir kilimai. 

Apsisaugant nuo staigių rinkos svyravimų siekiama Subfondų lėšas investuoti ilgesniam laikotarpiui bei 

investuoti į geras ateities perspektyvas turinčias finansines priemones. Taip pat egzistuoja galimybė 

neigiamų makroekonominių pokyčių, kurie gali turėti įtakos visai finansinių priemonių rinkai; 

4.2. DIVIDENDŲ NEMOKĖJIMO RIZIKA. Dividendų mokėjimas nėra garantuotas - Taisyklėse ir Prospekte 

nurodytos sąlygos, kurioms esant Subfondas moka dividendus. Taip pat dokumentuose numatyti atvejai, 

kai Valdymo įmonės valdyba turi teisę nuspręsti nemokėti dividendų; 

4.3. BESIVYSTANČIŲ RINKŲ RIZIKA. Subfondas investuoja į besivystančias rinkas, kurioms būdingas 

didesnis ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažesnis likvidumas 

vietinėse rinkose lyginant su išsivysčiusiomis pasaulio valstybėmis; 

4.4. FONDO INVESTAVIMO TIKSLŲ IR INVESTAVIMO POLITIKOS RIZIKA. Subfondams, investuojantiems 

į vieną geografinį regioną, ekonominį sektorių ar biržos prekes, gali būti būdingas didesnis investicinio 

vieneto verčių kintamumas (standartinis nuokrypis); 

4.5. PALŪKANŲ NORMOS RIZIKA. Palūkanų normų pasikeitimas tiesiogiai įtakoja Subfondų investicijų 

portfelyje esančių finansinių priemonių vertę, t. y. šių investicijų vertė mažėja, kai palūkanų normos 

didėja, ir atvirkščiai – didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdant palūkanų normos riziką, fondų 

valdytojai gali naudoti išvestines finansines priemones arba keisti ilgesnės finansinės trukmės obligacijas 

į trumpesnės finansinės trukmės obligacijas; 

4.6. KREDITO RIZIKA. Tai rizika patirti nuostolius (gali kristi investicijų vertė) dėl finansinių priemonių 

emitento nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Ši rizika dažniau būdinga į obligacijas 

investuojantiems Subfondams. Fondų valdytojai kredito riziką mažina atliekant išsamią kredito analizę, t. 

y. emitento finansinio stabilumo įvertinimą. Kredito rizika yra valdoma diversifikuojant investicijų portfelį 

įstatymų numatyta tvarka. Tai reiškia, kad investicijos portfelyje paskirstomos taip, kad į vieno emitento 

perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 5 

procentai Subfondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

4.7. VALIUTŲ KURSŲ SVYRAVIMO RIZIKA. Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų 

kurso pokyčio euro atžvilgiu. Valiutų kursų rizika valdoma dalį Subfondų lėšų nukreipiant į išvestines 

finansines priemones; 

4.8. INFLIACIJOS RIZIKA. Pagreitėjus infliacijai Subfondų investicinio vieneto perkamoji galia atitinkamai 

mažėja. Infliacijos svyravimų rizika gali būti valdoma dalį Subfondo lėšų nukreipiant į išvestines 

finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu. Papildomai apsidraudžiant 
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nuo infliacijos rizikos, fondų valdytojai gali pasirinkti investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su 

infliacijos tempais arba keisti ilgesnės finansinės trukmės obligacijas į trumpesnės finansinės trukmės 

obligacijas; 

4.9. RINKOS LIKVIDUMO RIZIKA. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti 

finansines priemones norimu laiku už norimą kainą. Rinkos likvidumo rizika yra valdoma prieš įsigyjant 

finansinę priemonę – atidžiai įvertinant jos likvidumą; 

4.10. SANDORIO ŠALIES IR ATSISKAITYMŲ RIZIKA. Sudarant sandorius už reguliuojamosios biržos ribų 

egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Ši rizika taip pat egzistuoja 

sudarant biržos sandorius, kurių atsiskaitymo negarantuoja atitinkamos biržos procedūros. Ši rizika yra 

minimizuojama didžiąją dalį investavimo sandorių sudarant reguliuojamose rinkose ir su patikimomis, 

gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis; 

4.11. POLITINĖ IR TEISINĖ RIZIKA. Politinė ir teisinė rizika yra būdinga visoms investicijoms, todėl ir 

Subfondai, investuojantys į vieną geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine 

ir (arba) teisine rizika. Padidinta politine rizika pasižymi besivystančios šalys, nepriklausančios Europos 

Sąjungai. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius 

pasikeitimus, pvz.: nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus 

politinius sprendimus, kurie neigiamai įtakotų Subfondo vieneto vertę. Politinė ir teisinė rizika yra 

mažinama diversifikuojant Subfondo investicijų portfelį įstatymų numatyta tvarka, t. y. investicijas 

paskirstant tarp skirtingų geografinių regionų; 

4.12. IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RIZIKA. Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti 

Subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, 

neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti 

galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui. 

5. Kiekvieno Subfondo turtą gali sudaryti žemiau nurodyti investavimo objektai, laikantis Taisyklių 3 

punkte apibrėžtų Subfondų tikslų ir investavimo politikos:  

5.1. perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurie yra įtraukti į: 

5.1.1. reguliuojamos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje rinkos prekybos 

sąrašą; 

5.1.2. prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir 

visuomenei prieinamoje rinkoje; 

5.1.3. prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, 

pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje (sąrašas pateikiamas 3 punkte). 

5.2. Išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas 

įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu jie bus įtraukti į prekybą ne 

vėliau kaip per vienus metus nuo jų išleidimo. 

5.3. Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos bei tokių kolektyvinio 

investavimo subjektų vienetai ir akcijos, kurie atitinka šias sąlygas: 

5.3.1. subjektų vienintelis tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir 

padalijant jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (ar) kitą likvidų turtą 

ir kurių investiciniai vienetai ar akcijos turi būti išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus, šie 

subjektai yra licencijuoti Lietuvos Respublikoje ir jų priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta 

Europos Sąjungoje ar licencijuoti tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta negu 

nustatyta Europos Sąjungoje, o priežiūros institucija bendradarbiauja su atitinkama kitos 

valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija; 

5.3.2. subjektų dalyvių teisių apsauga, įskaitant turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir turto 

neatlygintino perdavimo reglamentavimą, yra ne mažiau griežta negu pagal Kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatymą nustatyta suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams; 
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5.3.3. subjektai apie savo veiklą teikia pusmečio ir metų ataskaitas, leidžiančias įvertinti jų turtą ir 

įsipareigojimus, pelną ir veiklą per ataskaitinį laikotarpį; 

5.3.4. ne daugiau kaip 10 procentų jų grynųjų aktyvų, vadovaujantis jų steigimo dokumentais, gali būti 

investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas. 

5.4. Indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, 

kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau 

griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje. 

5.5. Pinigų rinkos priemones, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu šių priemonių 

emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas, o šios priemonės: 

5.5.1. išleistos arba garantuotos valstybės narės vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybės ar 

centrinio banko, Europos centrinio banko, Europos Sąjungos ar Europos investicijų banko, 

trečiosios šalies vyriausybės ar vieno iš federacinę valstybę sudarančių subjektų, ar tarptautinės 

organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, ar 

5.5.2. išleistos subjekto, kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą Taisyklių 5.1.1 - 5.1.3 papunkčiuose 

nurodytose reguliuojamose rinkose, ar 

5.5.3. išleistos ar garantuotos subjekto, kurio veiklos rizika yra prižiūrima pagal Europos Sąjungos 

teisės reikalavimus ar tokius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti negu nustatyti Europos 

Sąjungoje, ar 

5.5.4. išleistos priežiūros institucijos patvirtintus kriterijus atitinkančios įmonės, kurios kapitalas ir 

rezervai sudaro bent 10 milijonų eurų ir kuri rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei 

atlieka įmonių grupės finansavimo funkciją, kai bent vienos iš jos grupei priklausančių įmonių 

perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kuri 

naudojama banko paskolomis finansuojamiems vertybiniams popieriams išleisti, o investicijos į 

tokias pinigų rinkos priemones apsaugotos ne mažiau, negu nurodyta Taisyklių 5.5.1 - 5.5.3 

papunkčiuose. 

5.6. Išvestinės finansinės priemonės (įskaitant ir tas, kurios suteikia teisę tik gauti pinigus), kurios: 

5.6.1. yra įtrauktos į prekybą Taisyklių 5.1.1 - 5.1.3 papunkčiuose nurodytose rinkose arba kuriomis 

prekiaujama už pirmiau nurodytų rinkų ribų; 

5.6.2. jos yra susietos su Taisyklių 5.1 - 5.5 papunkčiuose nurodytomis investicinėmis priemonėmis, 

finansiniais indeksais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutos kursais; 

5.6.3. kita šalis sandoriuose, sudarytuose už Taisyklių 5.1.1 - 5.1.3 papunkčiuose nurodytų rinkų ribų, 

atitinka priežiūros institucijos nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma riziką ribojanti priežiūra; 

5.6.4. priemones, kuriomis prekiaujama už Taisyklių 5.1.1 - 5.1.3 papunkčiuose nurodytų rinkų ribų, 

kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip 

atlyginamai realizuoti jų tikrąja verte. 

5.7. Kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, nei nurodyta 5.1. - 5.6 papunkčiuose, 

jeigu  investicijos į šias priemones yra ne daugiau kaip 10 procentų GA. 

5.8. Subfondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į 

prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą Taisyklių 5.1.1 - 5.1.3 papunkčiuose 

nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose, iki 30 procentų GA. 

  

6. Investicijų apribojimai: 

6.1. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų Subfondo GA 

vertės. 

6.2. Investicijos į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali 

sudaryti iki 20 procentų Subfondo GA, išskyrus Taisyklių 6.3 ir 6.4 punktuose nustatytus atvejus. 
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6.3. Investicijos į valstybės narės ar jos savivaldybės, kitos valstybės, tarptautinės organizacijos, kuriai 

priklauso bent viena valstybė narė, išleistus arba garantuotus vieno emitento perleidžiamuosius 

vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones negali būti didesnės kaip 35 procentai Subfondo GA 

vertės. Su Lietuvos banko leidimu Subfondas gali investuoti į šioje dalyje nurodytus perleidžiamuosius 

vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones ir didesnę dalį GA, jeigu tokiu atveju investuotojų 

interesai būtų pakankamai apsaugoti, investuota į ne mažiau kaip 6 emisijų perleidžiamuosius 

vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, o į vienos emisijos perleidžiamuosius vertybinius 

popierius ar pinigų rinkos priemones investuota ne daugiau kaip 30 procentų GA. 

6.4. Investicijos į obligacijas, išleistas tokios valstybėje narėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, 

kuri, siekiant apsaugoti obligacijų savininkų interesus, yra tos valstybės specialiai prižiūrima pagal teisės 

aktus, o iš obligacijų leidimo gauta suma visam obligacijų galiojimo laikui investuojama į tokį turtą, kurio 

pakaktų obligacijų savininkų reikalavimams patenkinti ir iš kurio emitento nemokumo atveju obligacijų 

savininkų reikalavimai išmokėti pagrindinę sumą ir palūkanas būtų patenkinti pirmumo teise, negali būti 

didesnės kaip 25 procentai GA. Kai į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 

procentai, bet ne daugiau kaip 25 procentai GA, bendra tokių investicijų suma negali būti didesnė kaip 

80 procentų GA. 

6.5. Taisyklių 6.1. – 6.4. papunkčiuose nustatytos ribos negali būti sudedamos, todėl investicijų į vieno 

asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius ir 

įsipareigojimus, atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu, suma negali 

būti didesnė kaip 35 procentai Subfondo GA. 

6.6. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, išleistus 

perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 

procentų GA. 

6.7. Subfondui kartu su Valdymo įmone ir kitais Valdymo įmonės valdomais kolektyvinio investavimo 

subjektais priklausančios kurio nors asmens akcijos negali suteikti daugiau kaip 1/10 visų balsavimo 

teisių akcijas išleidžiančio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime.  

6.8. Subfondas gali įsigyti ne daugiau kaip: 

6.8.1. 10 procentų visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų; 

6.8.2. 10 procentų visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės 

vertybinių popierių; 

6.8.3. 25 procentus kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų; 

6.8.4. 10 procentų vieno pinigų rinkos priemones išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių. 

6.9. Draudimo, nustatyto Taisyklių 6.8.2- 6.8.4 papunkčiuose, galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu 

bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama.  

6.10. Taisyklių 6.8.2 ir 6.8.4. papunkčiuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams 

popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės. 

6.11. Į kiekvieną iš Taisyklių 5.3 papunktyje numatytų kolektyvinių  investavimo subjektų gali būti investuojama 

ne daugiau kaip 10 procentų Subfondo GA.  

6.12. Susijusiais laikomi tokie kolektyvinio investavimo subjektai, kuriuos valdo ta pati valdymo įmonė ar tokios 

valdymo įmonės, kurių daugiau negu pusė valdymo organų narių yra tie patys asmenys arba kurias 

kontroliuoja tas pats asmuo, arba kurių viena turi daugiau kaip 10 procentų balsų kitos valdymo įmonės 

visuotiniame akcininkų susirinkime. Subfondų lėšos gali būti investuojamos į susijusių kolektyvinio 

investavimo subjektų investicinius vienetus arba akcijas, tačiau tik GA verte.  

6.13. Bendra investicijų į kitus negu suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus suma negali būti 

didesnė kaip 30 procentų GA. 

6.14. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtimi negali būti didesnė už 

Subfondo GA vertę. Skaičiuojant rizikos apimtį, atsižvelgiama į išvestinės finansinės priemonės vertę 
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skaičiavimo metu, į sandorio šalies riziką, į būsimus rinkos pasikeitimus ir laiką, kurio reikia 

įsipareigojimams įvykdyti, ir į tai, kad išvestinė finansinė priemonė įeina į perleidžiamojo vertybinio 

popieriaus ar pinigų rinkos priemonės sudėtį. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 

procentų Subfondo GA vertės, bet tik tuo atveju, jei nebus viršytos Taisyklių 6.1 – 6.6 papunkčiuose 

nustatytos ribos. Nustatant, ar neviršytos Taisyklių 6.1 – 6.6 papunkčiuose nustatytos ribos, investicijos į 

su indeksu susietas išvestines finansines priemones skaičiuojamos atskirai.  

6.15. Rizikos apimtis sandoriuose dėl išvestinių finansinių priemonių, sudarytuose už Taisyklių 5.1.1 - 5.1.3 

papunkčiuose numatytų rinkų ribų, negali būti didesnė kaip 5 procentai Subfondo GA vertės, o tuo 

atveju, jei kita sandorio šalis yra Taisyklių 6.4 papunktyje nurodyta kredito įstaiga, – ne didesnė kaip 10 

procentų GA vertės. 

6.16. Bendra investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos 

priemones, indėlius ir įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo 

asmeniu, suma negali būti didesnė kaip 20 procentų Subfondo GA vertės, išskyrus Taisyklių 6.2 - 6.3 

papunkčiuose numatytus atvejus. 

7. Subfondas gali nesilaikyti šiose Taisyklėse nustatytų investavimo apribojimų, jeigu jis pasinaudoja turimų 

perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių suteikiama pirmumo teise. Tokiu atveju, taip pat 

tada, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo valdymo įmonės, 

neatitiktis turi būti pašalinta kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius. 

8. Subfondo investicijų portfelis 6 mėnesius nuo dienos, kai jo sudarymo dokumentams ir prospektui pritarė 

Priežiūros institucija, gali neatitikti Taisyklių 5.3, 6.1. – 6.6 ir 6.11 – 6.13. papunkčiuose nustatytų reikalavimų. 

9. Subfondo turtu gali būti sudaromi sandoriai dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar 

kitų investicinių priemonių, kurių ji neturi, pardavimo. 

10. Subfondų turtas negali būti investuojamas į tauriuosius metalus arba į vertybinius popierius, suteikiančius į juos 

teises, bet gali būti investuojamas į pinigus. 

11. Valdymo įmonė Subfondo sąskaita gali skolintis iki 15 procentų paskolos sudarymo dieną buvusio GA vertės 

neilgesniam kaip 6 mėnesių terminui. 

12. Subfondo turtas gali būti skolinamas tik licencijuotoms finansų įstaigoms. Paskolinto turto vertė negali viršyti 10 

procentų Subfondo GA vertės. Turtas gali būti skolinamas ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui. Šiame punkte 

nustatyto ilgiausio skolinimo termino reikalavimo galima nesilaikyti tik tuo atveju, kai pagal sudarytą paskolos 

sutartį Valdymo įmonė turi teisę bet kada pareikalauti grąžinti paskolintą subfondo turtą. 

13. Subfondai turi lyginamuosius indeksus. Informacija apie konkretaus Subfondo lyginamuosius indeksus 

pateikiama Fondo Prospekte, kiekvieno Subfondo Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente bei 

interneto tinklalapyje www.invl.com. 
 

III. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

14. Dalyvis turi šias teises: 

14.1. bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus Subfondo vienetus Fondo dokumentuose 

numatyta tvarka; 

14.2. gauti likusią naikinamo Subfondo dalį; 

14.3. gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą ir Subfondus; 

14.4. turimus Subfondo vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės ar valdymo teisę į juos 

tretiesiems asmenims; 

14.5. jeigu Fonde įsteigtas daugiau kaip vienas Subfondas, bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė 

pakeistų jo turimus Subfondo vienetus į kito Subfondo vienetus Taisyklėse numatyta tvarka; 

14.6. kitas Fondo taisyklėse, Subfondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje ir teisės aktų nustatytas teises. 

15. Dalyvis turi šias pareigas: 

http://www.invl.com/
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15.1. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pranešti raštu Platintojui apie Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo 

sutartyje nurodytų Dalyvio duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba 

buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono, elektroninio pašto, taip pat kitų duomenų) 

pasikeitimą; 

15.2. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės ar valdymo teisę į turimus Subfondo vienetus, 

su Subfondo vienetų įgijėju sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 3 (tris) darbo dienas 

turi būti pateiktas Platintojui; 

15.3. kitas Fondo taisyklėse, Subfondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartyje ir teisės aktų nustatytas pareigas. 
 

IV. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS, SANDORIAI, KURIUOS VALDYMO ĮMONĖ GALI SUDARYTI IR 
VYKDYTI SUBFONDO SĄSKAITA IR INTERESAIS  

 

16. Valdymo įmonė turi šias teises: 

16.1. Subfondo sąskaita ir interesais sudaryti ir vykdyti sandorius, susijusius su Subfondo turto valdymu, ir 

sandorius, susijusius su Subfondo vienetų pardavimu ir išpirkimu; 

16.2. daryti Taisyklėse nurodytus atskaitymus iš Subfondo turto; 

16.3. Valdymo įmonė, siekdama veiksmingesnio valdymo, turi teisę dalį savo valdymo funkcijų pavesti atlikti 

kitai įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas, tačiau tai neatleidžia Valdymo įmonės nuo 

atsakomybės; 

16.4. Fondo dokumentuose ir (arba) teisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis sustabdyti Subfondo 

vienetų pardavimą ir išpirkimą. 

17. Valdymo įmonė turi šias pareigas: 

17.1. sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis Fondui ir jo dalyviams sąlygomis bei jų interesais 

ir užtikrinti rinkos vientisumą;  

17.2. veikti rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu; 

17.3. turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras; 

17.4. Dalyviui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją; 

17.5. turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta interesų konfliktų tarp Valdymo įmonės ir  Dalyvių, 

tarp kelių Valdymo įmonės Dalyvių, tarp Valdymo įmonės valdomo fondo ir jos Dalyvių ar kelių Valdymo 

įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų; 

17.6. turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir 

apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, įskaitant Valdymo įmonės darbuotojų 

sudaromų asmeninių finansinių priemonių sandorių ir Valdymo įmonės sąskaita sudaromų finansinių 

priemonių sandorių taisykles, ir užtikrinti, kad būtų galima sužinoti visų su Valdymo įmonės valdomu 

Subfondu susijusių sandorių kilmę, jų šalis, turinį, sudarymo laiką ir vietą bei nustatyti, ar turtas 

investuojamas laikantis Subfondo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

17.7. užtikrinti, kad sprendimus dėl investicijų valdymo priimantys asmenys turėtų Priežiūros institucijos 

nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos; 

17.8. turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą, kuriame, be kita ko, būtų nustatyta investicinius 

sprendimus priimančio organo struktūra, ir jo laikytis;  

17.9. užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti, 

keisti arba išpirkti Fondo vienetus ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų 

saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos 

paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų 

saugojimo termino; 

17.10. laikytis Priežiūros institucijos nustatytų kapitalo, riziką ribojančių ir kitų veiklai keliamų reikalavimų; 

17.11. vykdyti Priežiūros institucijos nurodymus; 

17.12. kitas Taisyklėse, Prospekte ir teisės aktuose nustatytas pareigas. 
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V. ATLYGINIMO IR KITŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA 
 

1 SKYRIUS. BENDRA INFORMACIJA APIE ATLYGINIMĄ VALDYMO ĮMONEI IR DEPOZITORIUMUI BEI KITAS 
IŠLAIDAS 

 

18. Taisyklėse nurodomi maksimalūs atlyginimo ir išlaidų dydžiai. Konkrečius Taisyklių 24, 30 ir 32 punktuose 

numatytų atlyginimų dydžius nustato Valdymo įmonės valdyba  ir šie taikomi konkretūs dydžiai yra nurodomi 

Prospekte ir  Valdymo įmonės interneto svetainėje www.invl.com. Konkretūs kitų Taisyklėse numatytų išlaidų 

dydžiai yra nustatomi ir užfiksuojami atitinkamose sutartyse su paslaugų teikėjais. 

19. Maksimalus bendras iš INVL absoliučios grąžos subfondo lėšų dengiamų išlaidų dydis (neįskaitant galimo 

sėkmės mokesčio, kuris skaičiuojamas remiantis Aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. High Water Mark) 

ir  5 procentų metinės Minimalios grąžos barjero (ang. Hurdle rate) principais), yra 5 procentai vidutinės metinės 

subfondo GA vertės. 

20. Pasibaigus kalendoriniams metams Taisyklėse numatyta tvarka apskaičiuotų atlyginimų ir išlaidų dydžiai yra 

tikslinami. Per metus susidariusios Subfondo permokos turi būti grąžintos Subfondui, o Subfondo įsiskolinimai – 

turi būti sumokėti Valdymo įmonei ir / arba Depozitoriumui per 30 (trisdešimt) dienų nuo finansinių metų 

pabaigos. Subfondo permokų suma yra didinama Subfondo GA vertė.  

21. Valdymo įmonė renka ir saugo dokumentus, pagrindžiančius atlyginimų ir kitų išlaidų apskaičiavimą. 

22. Visos kitos Taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės 

sąskaita. 
 

2 SKYRIUS. ATLYGINIMAS VALDYMO ĮMONEI 
 

23. Atlyginimas Valdymo įmonei už Subfondo valdymą mokamas iš Subfondo lėšų. Atlyginimas Valdymo įmonei 

susideda iš:  

23.1. sėkmės mokesčio, kuris skaičiuojamas kiekvienam Subfondui remiantis Aukščiausios pasiektos ribos 

(angl. High Water mark) ir  5 procentų metinės Minimalios grąžos barjero (ang. Hurdle rate) principais 

(turi būti tenkinami abu principai). Sėkmės mokestis yra apskaitomas kiekvieną darbo dieną 

nuskaičiuojant iš Subfondo vieneto vertės dienos prieaugio sėkmės mokesčio dydį, nustatytą Fondo 

dokumentuose. Taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą, sėkmės mokestis yra nuskaičiuojamas iš 

Subfondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei Subfondo vieneto vertė yra didesnė už visas 

kada nors anksčiau buvusias Subfondo vieneto vertes. Pvz., jei Subfondo vieneto vertė pradeda kristi, 

sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant 

Minimalios grąžos barjero principą, sėkmės mokestis nėra nuskaičiuojamas, jei Subfondo vieneto grynoji 

metinė grąža yra mažesnė nei 5 proc., pvz. jei Subfondo metinė grąža yra mažiau nei 5 proc., sėkmės 

mokestis nėra nuskaičiuojamas. Taikant šiuos principus yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių 

vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Subfondo Dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kartus ar tuo 

atveju, kai veiklos rezultatai nesiekia minimalaus siekiamo tikslo. Mokestis yra taikomas Subfondo lygiu, 

o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į 

Subfondo vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno Dalyvio investicijų vertės pokytį 

23.2. turto valdymo mokesčio, kuris skaičiuojamas nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės. 

24. Maksimalūs atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei, dydžiai: 

 

Subfondas 

 

Sėkmės mokestis 

 

Turto valdymo mokestis 

INVL absoliučios grąžos 

subfondas 

ne didesnis kaip 15 proc. nuo 

Subfondo GA vertės augimo 

ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Subfondo 

vidutinės metinės GA vertės 
 

25. Į atlyginimą Valdymo įmonei nėra įskaičiuotas Subfondo vienetų platinimo mokestis. 

http://www.invl.com/
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26. Turto valdymo mokestis skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo Subfondo vidutinės metinės 

turto vertės.  

27. Atlyginimas Valdymo įmonei mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. 
 

3 SKYRIUS. ATLYGINIMAS DEPOZITORIUMUI 
 

28. Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas mokamas iš Subfondo lėšų ir 

negali viršyti 1 (vieno) procento nuo vidutinės metinės Subfondo GA vertės. 

29. Atlyginimą Depozitoriumui sudaro: 

29.1. Depozitoriumo paslaugos mokestis, skaičiuojamas GA vertės skaičiavimo periodiškumu; 

29.2. mokestis už Subfondo turto saugojimą, skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną dieną nuo Subfondo 

GA vertės. Skaičiuojant atlyginimą laikoma, kad metuose yra faktinis darbo dienų skaičius; 

29.3. mokestis už judėjimą finansinių priemonių sąskaitose, kuris yra skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, kai 

buvo vykdomos operacijos finansinių priemonių sąskaitose. 

 
4 SKYRIUS. ATLYGINIMAS PLATINTOJUI  

 

30. Platinimo mokesčio dydis - ne didesnis kaip 2 (du) procentai nuo Subfondo vieneto vertės. 

31. Platinimo mokestį už įsigyjamus Subfondo vienetus Dalyvis moka tiesiogiai pagal Subfondo vienetų pirkimo – 

pardavimo sutartį. 

32. Subfondo keitimo mokestis – ne didesnis kaip 0,25 (dvidešimt penkios šimtosios) procento nuo keičiamo 

Subfondo vienetų vertės. Keitimo mokestis yra taikomas keičiant vieno Subfondo vienetus į kito Subfondo 

vienetus. Keitimas galimas tik tuo atveju, jeigu Fonde yra įsteigta daugiau kaip vienas Subfondas. 

33. Platinimo ir keitimo mokesčiai yra skirti Subfondo vienetų platinimo ir keitimo išlaidoms padengti.  

34. Platinimo ir keitimo mokesčiai į Subfondo GA vertės skaičiavimus neįtraukiami. 

 
5 SKYRIUS. KITOS IŠLAIDOS 

35. Iš Subfondo lėšų dengiamos šios Subfondo išlaidos: 

35.1. atlyginimas finansiniams tarpininkams už suteiktas paslaugas (sandorių sudarymo išlaidos, nemokestinių 

nurodymų pervesti finansines priemones išlaidos, finansinių priemonių saugojimo išlaidos ir kt.); 

35.2. atlyginimas finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas;  

35.3. atlyginimas už audito įmonės suteiktas paslaugas; 

35.4. atlyginimas už teisines paslaugas. 

36. Atlyginimas finansiniams tarpininkams yra ne didesnis kaip 2 (du) procentai nuo sudarytų sandorių vertės. 

Atlyginimas finansiniams tarpininkams skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors 

vienas sandoris. Atlyginimas finansiniams tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyse numatyta tvarka ir 

terminais. 

37. Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 (vieno) procento nuo 

vidutinės metinės Subfondo GA vertės. Atlyginimai audito įmonei ir finansų įstaigoms mokami paslaugų teikimo 

sutartyse nustatyta tvarka ir terminais. 

38. Iš Subfondo lėšų gali būti dengiamos Taisyklių 39 punkte numatytos teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos 

ginant Subfondų dalyvių interesus, tačiau ne didesnės kaip 2 (du) procentai nuo vidutinės metinės Subfondo 

GA vertės.  

39. Iš Subfondo lėšų dengiamos teisinės išlaidos:  

39.1. žyminiam mokesčiui, kitoms rinkliavoms (mokesčiams) sumokėti pateikiant procesinius dokumentus 

atitinkamos šalies teismui ar kitai ginčus nagrinėjančiai institucijai;  

39.2. advokato atstovavimo išlaidoms padengti pagal Valdymo įmonės ir advokatų sudarytas sutartis;  

39.3. teismo sprendimo vykdymo išlaidos.  

40. Teisinės išlaidos gali būti dengiamos šiais atvejais:  
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40.1. kai asmuo, į kurio finansines priemones buvo investuotos Subfondo lėšos, praleidžia prievolių įvykdymo 

terminą ir/arba  

40.2. kai asmuo, į kurio finansines priemones buvo investuotos Subfondo lėšos, nevykdo kitų finansinių 

priemonių išleidimo sąlygose, prospektuose, kituose dokumentuose ir/ar sutartyse nurodytų 

įsipareigojimų.  

41. Valdymo įmonės patirtos Taisyklių 39 punkte numatytos teisinės išlaidos yra dengiamos iš Subfondo lėšų pagal 

išlaidas patvirtinančius dokumentus, tačiau ne daugiau nei Taisyklių 38 punkte įtvirtintas maksimalus dydis. 

42. Išlaidos bankinėms paslaugoms (įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčiai bankams bei kitoms kredito įstaigoms 

už vietinius bei tarptautinius mokėjimo pavedimus). Šios išlaidos skaičiuojamos pagal bankų ir kitų kredito 

įstaigų, kurių paslaugomis naudojasi Subfondas, įkainius.  

43. Iš Subfondo lėšų gali būti dengiami Baltijos šalių centrinio vertybinių popierių depozitoriumo NASDAQ CSD SE 

(toliau – NASDAQ CSD) mokesčiai: a) vienkartinė Subfondo registracijos įmoka; b) ketvirtinė sąskaitų tvarkymo 

įmoka; c) vertybinių popierių esminių įvykių aptarnavimo įmoka; d) vertybinių popierių savininkų sąrašo 

formavimo mokestis; e) metinė įmoka, bei kt. 

44. Iš Subfondo lėšų gali būti dengiamos išlaidos Valdymo įmonės įgaliotiniui NASDAQ CSD ir Dalyvių bei jiems 

priklausančių Subfondo vienetų sąskaitų tvarkytojui. 

45. Iš Subfondo lėšų gali būti dengiamos kitos su Subfondo veikla susijusios išlaidos, kurios nėra mokamos 

periodiškai arba nustatyta tvarka (šioms išlaidoms padengti skirtos lėšos yra kaupiamos Subfondo sąskaitoje ir 

pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus). 

46. Išlaidos, nurodytos 42 – 45 punktuose gali sudaryti ne daugiau kaip 1 (vieną) procentą nuo Subfondo vidutinės 

metinės GA vertės. 

 
VI. VALDYMO ĮMONĖS BEI DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

47. Valdymo įmonė gali būti keičiama: 

47.1. perdavus valdymą kitai valdymo įmonei; 

47.2. Priežiūros institucijai panaikinus Valdymo įmonės licenciją; 

47.3. pradėjus Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą; 

47.4. iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą; 

47.5. kitais atvejais, jei tokią galimybę numato teisės aktai. 

48. Depozitoriumas gali būti keičiamas: 

48.1. jei Depozitoriumas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 

48.2. Depozitoriumo ir Valdymo įmonės sutarimu; 

48.3. Priežiūros institucijos nurodymu; 

48.4. esant kitoms svarbioms priežastims. 

49. Depozitoriumas ir/ar Valdymo įmonė keičiama Valdymo įmonės valdybai priėmus sprendimus keisti 

Depozitoriumą ar Valdymo įmonę, išskyrus Taisyklių 47.2, 47.3, 47.4 papunkčiuose numatytus atvejus, kai 

Fondo turtas yra perduodamas kitam depozitoriumui saugoti ar kitai valdymo įmonei valdyti, nepriklausomai nuo 

Valdymo įmonės valios.  

50. Valdymo įmonės ar Depozitoriumo pakeitimui yra būtinas išankstinis Priežiūros institucijos leidimas. 

51. Apie valdymo įmonės pakeitimą yra pranešama Valdymo įmonės interneto tinklalapyje www.invl.com. 

 

VII. SUBFONDO VIENETŲ PARDAVIMO, KEITIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA 
 
 

52. Subfondo vienetų pardavimo sąlygos ir tvarka: 

52.1. Dalyvis Subfondo vienetų gali įsigyti darbo dienomis Prospekte nurodytose platinimo vietose sudaręs 

Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį. Dalyviui sudarius Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo 

sutartį, apmokėjimas pagal sudarytą sutartį turi būti atliktas į Prospekte nurodytą Subfondo sąskaitą ne 
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vėliau kaip trečią darbo dieną po Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo. Kai 

mokėjimas pagal šio punkto sąlygas neatliekamas, Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartis 

neįsigalioja ir yra anuliuojama. Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje nurodoma pinigų suma, 

už kurią investuotojas perka Subfondo vienetus, sumokėjimo terminai ir kitos su tuo susijusios sąlygos. 

52.2. Minimali investuojama pinigų suma yra nustatoma Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir nurodoma 

Fondo Prospekte bei skelbiama interneto tinklalapyje www.invl.com. 

52.3. Pagal Subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį gautos piniginės lėšos į Subfondo vienetus 

konvertuojamos piniginių lėšų gavimo į Subfondo sąskaitą dienos kaina. Laikoma, kad piniginės lėšos 

gautos į Subfondo sąskaitą jų įskaitymo dieną, jei šios lėšos yra įskaitomos iki darbo dienos 24:00 val. 

Jeigu piniginės lėšos į Subfondo sąskaitą yra įskaitomos nedarbo dieną, tai piniginės lėšos laikomos 

gautomis ir į Subfondo vienetus konvertuojamos artimiausios po piniginių lėšų įskaitymo darbo dienos 

kaina. 

52.4. Nuosavybės teisę į Subfondo vienetus Dalyvis įgyja nuo įrašo padarymo asmeninėje investicinių vienetų 

sąskaitoje. Įrašas dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 

darbo dieną nuo pinigų gavimo į Subfondo sąskaitą. 

53. Subfondo vienetų keitimo sąlygos ir tvarka: 

53.1. Subfondų vienetų keitimas galimas tik tuo atveju, kai Fonde yra įsteigtas daugiau kaip vienas Subfondas. 

53.2. Dalyvis turimus Subfondo vienetus gali keisti į kito to paties Fondo Subfondo vienetus darbo dienomis, 

pateikęs Platintojui nustatytos formos paraišką keisti Subfondo vienetus. Platinimo vietos yra nurodytos 

Prospekte.  

53.3. Paraiškoje nurodyto keičiamo Subfondo vienetai konvertuojami į kito Subfondo vienetus paraiškos 

gavimo dienos kainomis. Laikoma, kad paraiška yra pateikta jos pateikimo dieną, jei Platintojas ją gauna 

Prospekte nustatytais būdais darbo dienomis iki 24.00 val. Jeigu paraiška yra gaunama ne darbo dieną, 

tai paraiškos gavimo diena yra laikoma artimiausia darbo diena po paraiškos gavimo momento. 

54. Subfondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka: 

54.1. Subfondo vienetai išperkami kiekvieną darbo dieną, Dalyviui kreipiantis į tą Platintoją, su kuriuo Dalyvis 

sudarė Subfondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartį. Fondo vienetai išperkami Subfondo Dalyviui 

pateikus užpildytą nustatytos formos paraišką išpirkti Subfondo vienetus. Subfondo vienetų išpirkimo 

paraiškoje nurodomas parduodamų Subfondo vienetų skaičius. Paraišką išpirkti Subfondo vienetus, 

bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, turi teisę pateikti vienas iš 

sutuoktinių, turėdamas kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą, kuris gali būti ir paprastos rašytinės formos.   

54.2. Subfondo vienetai išperkami paraiškos gavimo dienos kaina, jeigu paraišką išpirkti Subfondo vienetus 

Platintojas Prospekte nustatytais būdais gauna darbo dienomis iki 24.00 valandos. Jeigu paraiška išpirkti 

Subfondo vienetus gauta nedarbo dieną, Subfondo vienetai išperkami artimiausios po paraiškos gavimo 

darbo dienos kaina. 

54.3. Pinigai už išpirktus Subfondo vienetus pervedami į Dalyvio išpirkimo paraiškoje nurodytą piniginių lėšų 

sąskaitą.  

54.4. Dalyvis netenka visų Subfondo vienetų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus 

teisę gauti pinigus už išperkamus Subfondo vienetus ir gauti dividendus (jeigu tenkinamos visos 

Taisyklėse nustatytos sąlygos), nuo paraiškos išpirkti Subfondo vienetus pateikimo Platintojui momento. 

Nuo paraiškos išpirkti vienetus gavimo dienos, Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Dalyviu už 

paraiškoje nurodytus išpirkti Subfondo vienetus. 

54.5. Valdymo įmonė už išpirktus Subfondo vienetus su Dalyviu atsiskaito ne vėliau kaip per 7 (septynias) 

kalendorines dienas nuo išpirkimo paraiškos gavimo dienos. 

 
VIII. SUBFONDO VIENETŲ PARDAVIMO, IŠPIRKIMO, KEITIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR 

TVARKA 
 

http://www.invl.com/
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55. Valdymo įmonė turi teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti Subfondo vienetų pardavimą. 

56. INVL absoliučios grąžos subfondo vienetų pardavimas gali būti sustabdomas, jei: 

56.1. Subfondo grynųjų aktyvų vertė viršija 9,5 mln. EUR (devynis milijonus penkis šimtus tūkstančių eurų); 

56.2. tai būtina siekiant apsaugoti Dalyvių ir Subfondo interesus. 

57. Nuo sprendimo sustabdyti Subfondo vienetų pardavimą paskelbimo momento arba vėlesnio momento, jeigu 

taip numatyta Valdymo įmonės sprendime, draudžiama sudaryti Subfondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartis; 

58. Apie pardavimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas platinimas, taip 

pat Priežiūros institucijai, taip pat apie tai turi būti paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje 

www.invl.com. 

59. Apie sprendimą atnaujinti Fondo vienetų pardavimą turi būti pranešama tokia pat tvarka kaip ir apie pardavimo 

sustabdymą. 

60. Teisę sustabdyti Subfondo vienetų išpirkimą, keitimą ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus turi Valdymo 

įmonė ir Priežiūros institucija. 

61. Subfondo vienetų išpirkimas, keitimas gali būti sustabdomas, jei: 

61.1. tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Dalyvių interesus nuo galimo Subfondo nemokumo 

ar išpirkimo kainos kritimo, kai nepalanki finansinių priemonių rinkos padėtis ir sumažėjusi finansinių 

priemonių portfelio vertė; 

61.2. nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus ir/ar keičiamus vienetus, o turimų finansinių priemonių 

pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas; 

61.3. tokią poveikio priemonę pritaiko Priežiūros institucija. 

62. Nuo sprendimo sustabdyti Subfondo vienetų išpirkimą, keitimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas 

išpirkti, keisti Subfondo vienetus ir atsiskaityti už Subfondo vienetus, kuriuos išpirkti, keisti buvo pareikalauta iki 

sprendimo sustabdyti išpirkimą, keitimą priėmimo. 

63. Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat 

Lietuvos bankui, taip pat apie tai turi būti skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje, o investuotojus, 

ketinančius pateikti paraišką įsigyti tokio Subfondo investicinių vienetų, Valdymo įmonė privalo apie išpirkimo 

sustabdymą pranešti raštu. 

64. Jei sprendimą sustabdyti išpirkimą priėmė Priežiūros institucija, teisę jį atnaujinti turi tik Priežiūros institucija 

arba teismas ar administracinių ginčų komisija, panaikinęs tokį sprendimą. Kitais atvejais tokią teisę turi ir 

Valdymo įmonė. 

65. Apie sprendimą atnaujinti Subfondo vienetų išpirkimą, keitimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie 

išpirkimo sustabdymą Taisyklių 64 papunktyje nustatyta tvarka. 

 
IX. TURTO ĮVERTINIMO, SUBFONDO VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA 

 

66. Skaičiuojant Subfondo GA vertę, yra atskirai apskaičiuojama Subfondo: 

66.1. turto vertė; 

66.2. įsipareigojimų vertė; 

66.3. Taisyklių 66.1 turto ir 66.2 apskaičiuotų verčių skirtumas, kuris ir parodo GA vertę. 

66.4. Subfondo vieneto vertė nustatoma Subfondo GA vertę padalijus iš visų apyvartoje esančių Subfondo 

vienetų skaičiaus. 

66.5. Bendra visų Subfondo vienetų vertė visada yra lygi Subfondo GA vertei. 

66.6. Pradinė Subfondo vieneto vertė – 100 eurų. 

66.7. Subfondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal 

matematines apvalinimo taisykles. 

66.8. Praėjusios dienos Subfondo vieneto vertė yra apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir paskelbiama ne 

vėliau kaip iki einamosios darbo dienos 12:00 val. interneto svetainėje www.invl.com.  

67. Subfondo turtas ir įsipareigojimai įvertinami jų tikrąja verte. 
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68. Subfondo turtas ir įsipareigojimai skaičiuojami pagal galiojančius Verslo apskaitos standartų reikalavimus, 

Priežiūros institucijos patvirtiną GA vertės skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės patvirtintas GA vertės 

skaičiavimo procedūras. 

69. Subfondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai: 

69.1. įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį); 

69.2. baigiasi teisių galiojimo laikas arba kai šios teisės perduodamos. 

70. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai Subfondo įsipareigojimai įvykdomi, 

anuliuojami ar nustoja galioti. Skaičiuojant GA vertę, užsienio valiuta įvertintų turto ir įsipareigojimų vertė 

nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos  buhalterinės apskaitos įstatymu ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintomis GA vertės 

skaičiavimo metodika ir procedūromis. 

71. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir (ar) daugiašalėje prekybos sistemoje, 

tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės uždarymo kainą,  išskyrus atvejus, nustatytus 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GA vertės skaičiavimo 

metodikoje ir procedūrose. 

72. Finansinės priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose ir (ar) daugiašalėje prekybos sistemoje neprekiaujama 

(įskaitant ir išvestines priemones), vertinamos remiantis Valdymo įmonės patvirtintoje GA vertės skaičiavimo 

metodikoje ir procedūrose nustatyta tvarka: 

72.1. Kitų Finansinių priemonių vertinimo tvarka: 

72.1.1. KIS vienetai (akcijos), kuriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose ir (arba) daugiašalėse 

prekybos sistemose, vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą; 

72.1.2. Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina; 

72.1.3. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja 

verte; 

72.1.4. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą 

vertinimo modelį,  nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GA vertės skaičiavimo 

metodikoje ir procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. 

72.2. Konkrečios finansinės priemonės vertinimo oficialų šaltinį Valdymo įmonė iš anksto suderina su 

Depozitoriumu, sutartyje su Depozitoriumu nustatytu būdu. 

 
X. SUBFONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA 

 

73. Subfondo vieneto pardavimo kaina yra lygi Subfondo vieneto vertės ir taikomo platinimo mokesčio sumai. 

74. Subfondo vieneto išpirkimo kaina yra lygi Subfondo vieneto vertei. 
 

XI. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA 
 

75. Visas pagal teisės aktus privalomas ataskaitas ir (ar) kitus privalomus pranešimus Valdymo įmonė pateikia 

Priežiūros institucijai ir visuomenei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

76. Valdymo įmonės metų ataskaitos yra skelbiamos interneto tinklalapyje www.invl.com teisės aktuose numatytais 

terminais ir apimtimi.  

77. Valdymo įmonė interneto tinklalapyje www.invl.com skelbia: 

77.1. Prospektą; 

77.2. Subfondų Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus; 

77.3. Subfondų kiekvienų finansinių metų ataskaitas; 

77.4. Subfondų kiekvienų finansinių metų pirmųjų šešių mėnesių (toliau – pusmečio) ataskaitas. 

78. Subfondo finansinės ataskaitos yra sudaromos eurais, o prireikus – ir užsienio valiuta. 

79. Visos kitos ataskaitos ir (ar) pranešimai, nenurodyti šioje Taisyklių dalyje, skelbiami interneto tinklalapyje 

www.invl.com.  
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XII. SUBFONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO DAŽNUMAS IR METODAI 

 

80. Valdymo įmonės sprendimu Subfondas gali kiekvienais metais, jeigu Subfondo GA vertė Apskaitos dieną viršija 

10,5 mln. eurų, Subfondo sąskaitoje sukaupta pakankama grynųjų pinigų suma ir, Valdymo įmonės nuomone, 

pajamų paskirstymas atitinka Dalyvių interesus, paskirstyti Dalyviams iki 100 proc. Subfondo grynųjų pajamų 

(tai yra, pajamų po visų atskaitymų, įskaitant ir ankstesnių metų grynąsias pajamas), išmokant ne mažesnius 

kaip 5 proc. subfondo vieneto vertės dividendus pinigais. Dividendus gauna Apskaitos dienos pabaigoje, 24:00 

val., Subfondo vienetų turintys Dalyviai. Dividendai išmokami į Dalyvio sąskaitą per 7 (septynias) kalendorines 

dienas nuo Paskirstymo dienos. Jeigu Dalyvio sąskaita nėra žinoma arba dėl kitų priežasčių Valdymo įmonė 

negali išmokėti dividendų Dalyviui, dividendai pervedami per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Dalyvio 

kreipimosi į Valdymo įmonę dienos. Nepaskirstyta grynųjų pajamų dalis reinvestuojama. 

 
XIII NAUJŲ SUBFONDŲ STEIGIMO TVARKA 

 

81. Nauji Subfondai steigiami valdymo įmonės sprendimu. Naujai steigiami Subfondai pradeda veiklą, kai Fondo 

steigimo dokumentams ar jų pakeitimams pritaria Priežiūros institucija. 

 
XIV. SUBFONDO PANAIKINIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA 

 

82. Subfondas gali būti naikinamas šiais atvejais: 

82.1. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Subfondo panaikinimo; 

82.2. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. 

83. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Subfondo panaikinimo, Subfondo vienetų pardavimas ir išpirkimas 

nutraukiamas. 

84. Subfondo naikinimo metu išaiškėja, kad Subfondo turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka, 

Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių tais atvejais, kai Valdymo įmonės prašymu priežiūros 

institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė Kolektyvinio investavimo 

subjektų įstatyme ir Fondo taisyklėse jai nustatytas pareigas. 

85. Patenkinus kreditorių reikalavimus, pinigai, gauti už parduotą Subfondą sudariusį turtą, padalijami Subfondo 

Dalyviams proporcingai jų dalims. 

86. Jei esama teisme nagrinėjamų ieškinių dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Subfondo sąskaita, Subfondas 

naikinamas tik įsiteisėjus teismo sprendimams tokiose bylose. 

 

XV. FONDO TAISYKLIŲ PAKEITIMO TVARKA 
 

87. Fondo Taisyklės priimamos ir keičiamos Valdymo įmonės valdybos sprendimu.  

88. Taisyklių pakeitimui būtinas išankstinis Priežiūros institucijos leidimas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną 

po Valdymo įmonės valdybos sprendimo patvirtinti pakeistą Taisyklių redakciją dienos, jeigu Valdymo įmonės 

valdybos sprendime nenurodoma vėlesnė jų įsigaliojimo data. 
 


