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INVL alternatyvių investicijų fondas 
2022 m. III ketvirtis 

FONDO STRATEGIJA PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ 

Fondo turtas bus investuojamas į kitus kolektyvinio 
investavimo subjektus, įskaitant specialiuosius 
kolektyvinio investavimo subjektus, 
informuotiesiems investuotojams skirtus 
kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei 
suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, 
kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į 
alternatyvaus turto kategoriją. Fondo veiklos 
pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto 
investuoti į alternatyvaus turto klases ir (ar) siekiant 
valdyti Fondo likvidumo riziką iki 100 proc. Fondo 
turto bus investuota į INVL besivystančios Europos 
obligacijų fondą. 

Siekiama maksimalaus turto prieaugio bei 
prisiimamas aukštas rizikos lygis. 

Valdymo įmonė  UAB "INVL Asset Management" 

Fondo įsteigimo data 2022-01-18 

Fondo dydis, mln. EUR 5,4 

Valdymo mokestis 1,5 % 

Fondo pagrindinė valiuta EUR 

Šalys, kuriose platinamas fondas Lietuva 

  
 

FONDO REZULTATAI 

 

 Fondas 

Grąža nuo metų pradžios -1,12 % 

Grąža 1 mėn. -1,88 % 

Grąža 3 mėn. -1,12 % 
 

VALDYTOJO KOMENTARAS 

Vos 2022 m. liepos mėnesį baigėsi AIF platinimo laikotarpis, suskubome atlikti investicijas į pirmuosius alternatyvius fondus: 

‐ Pirmuoju pirkiniu tapo „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, įsigyjantis miškus ir žemės ūkio paskirties žemę Baltijos šalyse bei 
Vidurio ir Rytų Europoje. Pasirašyta investicijų suma, kaip ir planuota, sudaro apie ketvirtadalį AIF lėšų. Ji bus investuota per 1 – 3 metus.  

‐ Antroji investicija – „Blackpeak Southeast Europe Growth Fund“ – privataus kapitalo fondas, investuojantis į augančias įmones Pietryčių 
Europoje. Tikėtina, pilna privataus kapitalo alokacija AIF bus apie 30 proc., o „Blackpeak“ yra tik viena jų, kuriai paskirta 1/20 AIF turto. Tarp jau 
esančių „Blackpeak“ investicijų – sparčiai auganti siuntų pristatymo bendrovė „euShipments“. Visos investicijos į augimo įmones bus atliktos per 
3 – 4 metus. 

‐ Trečiasis alternatyvus pirkinys – „Brookfield Strategic Real Estate Fund IV“. „Brookfield Asset Management Inc.“ – pasaulinis investicijų gigantas, 
valdantis vien nekilnojamojo turto už 250 mlrd. USD. „Brookfield“ fondas naudosis pirkėjams palankia nekilnojamojo situacija, kai dėl išaugusių 
palūkanų ėmė kristi šio turto vertė, ypač JAV ir Vakarų Europoje. Su „Brookfield“ pasirašyta investicijų suma sudaro apie penktadalį AIF turto ir 
bus investuota per 3 – 4 metus.  

‐ Visos trys investicijos kartu sudarys apie pusę AIF alokacijos. Netrukus bus atliekama ir ketvirtoji investicija į „INVL Alternative Assets Umbrella 
Fund“ fondą, vykdantį ankstyvos ir vidutinės plėtros stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus Lenkijoje, Rumunijoje bei 
kitose ES valstybėse, tad per kelis mėnesius bus suformuoti trys ketvirtadaliai AIF alternatyvaus investicinio portfelio.  

Alternatyvieji fondai savo investicijas atlieka per 3 – 4 metus, todėl AIF pinigų likutis, kol bus pašaukti pinigai, yra efektyviai investuojamas į skolos 
vertybinius popierius. Nupirktos Lenkijos nekilnojamo turto valdytojo „Globe Trade Centre“ 2026 metų obligacijos, kurių pajamingumas šiuo metu 
viršija 10%. Taip pat didžioji dalis laisvų fondo lėšų šiuo metu yra nukreipta į „INVL Emerging Europe Bond Fund“, kurio investicijos į obligacijas yra 
santykinai mažos finansinės trukmės (2,8 metų) ir turi jau solidų apie 7% pajamingumą. 

Dėl atliekamų pradinių investicijų į alternatyviuosius fondus, JAV dolerio vertės kitimo bei obligacijų kainų svyravimo AIF vertė taip pat gali svyruoti.  
Situacija globaliose rinkose trečiąjį šių metų ketvirtį buvo permaininga. Optimistiniai lūkesčiai, kad JAV Federalinis rezervas (FED) dėl lėtėjančio 
augimo galėtų mažinti palūkanų normas nepasiteisino – centrinis bankas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą kovoti su infliacija nepaisant 
trumpalaikio augimo lėtėjimo ar sunkumų vartotojams. JAV pėdomis sekė centriniai bankai kituose regionuose. Kartu su vis dar lūkesčius viršijančia 
infliacija, tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios antroje ketvirčio pusėje akcijos koregavosi, o situaciją aštrino ir energijos krizė Europoje. Dėl 
augusių palūkanų normų lūkesčių labiausiai nukentėjo komunikacijų sektoriaus ir nekilnojamo turto įmonės.    

Kita vertus, neigiamos nuotaikos kapitalo rinkose yra palankios savo investicijas dar tik pradedantiems formuoti alternatyviesiems fondams. 
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FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS 

 
 

BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH 
FUND SCSP 0,9% Privatus kapitalas 

INVL EMERGING EUROPE BOND FUND 72,6% Obligacijos 

GTCAPW 2 ¼ 06/23/26 4,1% Obligacijos 

INVL Sustainable Timberland and Farmland 
Fund II 

6,9% Miškas ir žemė 

Pinigai ir jų ekvivalentai 15,5% Pinigai ir jų ekvivalentai 
 

BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH 
FUND SCSP 5,5% Privatus kapitalas 

INVL Sustainable Timberland and Farmland 
Fund II 

22,9% Miškas ir žemė 

Brookfield Strategic Real Estate Partners 18,8% Nekilnojamas turtas 

Neįpareigota 52,8% Neįpareigota 
 

APIE "INVL ASSET MANAGEMENT" KONTAKTAI 

INVL Asset Management - jau daugiau kaip dešimt metų klientų turtą 

valdanti bendrovė, kurios specializacija - Vidurio ir Rytų Europos akcijų 
ir obligacijų rinkos. 

Dešimt investicijų valdytojų priima sprendimus dėl daugiau nei 1 mlrd. 
EUR klientų patikėtų pinigų investavimo. Valdytojai parinkdami 
investicijas vadovaujasi ilgalaikio investavimo ir fundamentalios 
analizės principais. 

Dėl santykinai nedidelio fondų dydžio, valdytojai sugeba išnaudoti 
pasitaikiusias investicines progas greičiau nei konkurentai, o valdytojų 
kompetenciją patvirtina nuolat išlaikomi aukšti įvertinimai 
tarptautiniuose fondų reitinguose. 

UAB "INVL Asset Management" 

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva 

+370 700 55959 

info@invl.com 

http://www.invl.com 

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų grąža 
yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į 
finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. 

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su fondo taisyklėmis, prospektu, pagrindinės informacijos 
investuotojams dokumentu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai prieinami www.invl.com tinklapyje. 

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau 
sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB “INVL Asset Management” neatsako už galimus 
netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai. 
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INVESTICIJOS PAGAL TIPĄ

Privataus kapitalo fondas

Obligacijų fondas

NT kompanijos obligacijos

Miškų ir žemės fondas

Pinigai ir jų ekvivalentai

5%

23%

19%

53%

ĮSIPAREIGOJIMAI INVESTUOTI PAGAL TIPĄ

Privatus kapitalas

Miškas ir žemė

Nekilnojamas turtas

Neįpareigota


