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SVARBI INFORMACIJA 

 

Vadovaujantis UCITS – Direktyva 85/611/EC, „Parex Eastern European Balanced Fund” yra atviras 
investicinis fondas. AS ”Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” valdo šio Fondo aktyvus ir veikia 
vadovaujantis Latvijos Respublikos �statymais.  

Fondo investiciniai vienetai platinami vadovaujantis šiuo Prospektu ir jame minimais dokumentais. 

Kova su nusikalstamu b�du gaut� l�š� legalizavimu. Vadovaujantis Latvijos Respublikos �statymais, 
Valdymo �mon� ar Platintojai turi teis� pareikalauti Investuotoj� pateikti investuotojo tapatyb� paliudijan
ius 
asmens dokumentus ar notariškai patvirtintas j� kopijas. 

Tuo atveju, jeigu investuotojas atsisako pateikti Valdymo �mon�s reikalaujamus dokumentus, Valdymo �mon� 
turi teis� be paaiškinim� atsisakyti vykdyti pareikalavim	 �sigyti investicinius vienetus. Smulkesn� informacij	 
apie min�tus reikalavimus galima gauti Valdymo �mon�je. 

Market Timing. Valdymo �mon� s	moningai neleidžia vykdyti investicij�, atitinkan
i� Market Timing 
praktik	, kadangi ši praktika gali tur�ti neigiamos �takos vis� Investuotoj� interesams. Market Timing yra 
praktika, naudojanti potencial� laiko nukrypim	 tarp fondo vertybini� popieri� portfelio vert�s pakeitim� ir ši� 
pakeitim� atspind�jimo fondo dalies vert�je. Valdymo �mon� naudoja �vairius metodus Market Timing 
praktikos sukeltai rizikai sumažinti, tai yra : 
�� Dažn� pirkimo/pardavimo sandori� su fondo investiciniais vienetais kontrol�; 
�� Atrankos b�du pasirinkt� aktyvios prekybos fondo investiciniais vienetais atvej� detalus patikrinimas.  

Nors �vertinimas pagal š� metod	 yra gana subjektyvus ir savavališkas, Valdymo �mon� stengiasi naudoti š� 
metod	 atsižvelgiant � investuotoj� interesus. Valdymo �mon� negali užtikrinti, kad ji disponuoja pakankama 
informacija, kad b�t� nustatytas Market Timing praktikos naudojimas. Nepaisant to, kad Valdymo �mon� 
stengiasi parodyti Market Timing praktikos naudojim	, ji negali garantuoti, kad šios praktikos bus visiškai 
atsisakyta. 

Duomen� apsauga. Investuotojas (fizinis asmuo) sutinka, kad Valdymo �mon�, Depozitoriumas ar Platintojas 
apdoroja Investuotojo asmeninius duomenis, �skaitant asmens duomen� pareikalavim	 ir gavim	 iš bet kuri� 
tre
i�j� asmen� ir LR �statymuose nustatyta tvarka sudarytas duomen� bazes, jeigu Valdymo �mon�s, 
Depozitoriumo ar Platintojo nuomone tai reikalinga LR �statym� reikalavimams vykdyti, Investuotojo ir 
Valdymo �mon�s, Depozitoriumo ar Platintojo teisiniams santykiams užmegzti ar �sipareigojim� vykdymui 
užtikrinti. 

Fondo investicini� vienet� platinimas. Fondo dalys nebus platinamos valstyb�se, kuriose Fondas n�ra 
registruotas arba apie jo platinim	 n�ra informuotos  atitinkamos valstybin�s institucijos. Tod�l šis prospektas 
negali b�ti laikomas viešuoju pasi�lymu ar reklama valstyb�se, kuriose Fondas n�ra registruotas arba apie jo 
platinim	 n�ra informuotos  atitinkamos valstybin�s institucijos. 

„Parex Eastern European Balanced Fund” investiciniai vienetai kotiruojami Rygos fond� biržos investicini� 
fond� s	rašuose. 

 

 

Rizikos metodas  

Nepaisant to, kad Valdymo �mon� veikia vadovaujantis diversifikacijos principais, bendrosios rizikos, 
susijusios su investicij� valdymo �moni� veikla išlieka. Investuotojai privalo suvokti, kad specifin� investicij� 
strategija, nukreipta � investicij� vykdym	 Ryt� Europos regione, yra susijusi su ypatinga rizika, ypa
  - 
likvidumo rizika ir emitento �sipareigojim� ne�vykdymo rizika. Investuotojai tur�t� r�pestingai susipažinti su 
šiame prospekte pateikta informacija d�l rizikos. Investuotojai, neturintys atitinkamos patirties vykdyti 
investicijas, pirmiausia privalo pasikonsultuoti su nepriklausomu finans� konsultantu, kad gal�t� priimti 
pasvert	 sprendim	 d�l pasi�lytos Fondo investicin�s strategijos, ir �sitikint�, kad fondo strategija, �skaitant ir 
potenciali	 rizik	, atitinka Investuotojo finansin� pad�t�. 
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Turinys  
 
FONDO PROSPEKTE NAUDOJAM� SUTRUMPINIM� IR S�VOK� APIBR�ŽIM� 
PAAIŠKINIMAS 

 
1. BENDRA INFORMACIJA APIE INVESTICIN	 FOND�  

1.1. Fondo veiklos tikslas   

1.2. Fondas ir jo turto teisinis statusas  

1.3. Fondo finansiniai metai  

2. SANDORI� SU INVESTICINIAIS VIENETAIS IR FONDO VALDYMO IŠLAID� SANTRAUKA  

2.1. Komisinio mokes
io dydis už sandorius su investiciniais vienetais  

2.2. Atlyginimas Valdymo �monei, Depozitoriumui ir tretiesiems asmenims, kuriems atlyginimas 
mokamas iš Fondo turto    

2.3. Kiti iš Fondo turto mokami mokes
iai 

3. INVESTAVIMO POLITIKA IR APRIBOJIMAI  
3.1. Investavimo tikslas  
3.2. Investavimo objektai ir r�šys  

3.3. Investavimo apribojimai  

3.4. Investavimo apribojim� viršijimas  

3.5. Fondo s�skaita paimamos paskolos 

3.6. Bendrosios taisykl�s  

3.7. Investavimo objekt� pasirinkimas  

4. RIZIKOS  

4.1. Investuotojo profilis  
4.2. Su investicijomis susijusi rizika 
4.3. Su investicij� valdymo �mon�s �kine veikla susijusi rizika   
4.4. Galim� veiksm� rizikai sumažinti aprašymas  

5. INVESTUOTOJ� TEIS�S IR ATSAKOMYB�   
5.1. Investuotoj� teis�s  
5.2. Investuotoj� atsakomyb�  

6. FONDO VALDYMAS   
6.1. Investicij� valdymo �mon�  

6.1.1. Valdymo �mon�s teis�s, pareigos ir atsakomyb� valdant fond�  
6.1.2.  Valdymo �mon�s Valdyba   
6.1.3.  Valdymo �mon�s Taryba   
6.1.4.  Fondo valdytojas  
6.1.5.  Kit� Valdymo �mon�s valdom� fond� ir valstyb�s remiam� pensij� plan� l�š� investicini� 
plan� pavadinimas   
6.1.6. Valdymo �monei mokamo atlyginimo dydis, šio atlyginimo nustatymo ir mok�jimo tvarka  

6.2. Depozitoriumas  
6.2.1. Depozitoriumo teis�s ir pareigos   
6.2.2. Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis, šio atlyginimo nustatymo ir mok�jimo tvarka  

     6.3. Auditorius 

 

7. FONDO VERT�S NUSTATYMO METODAI IR TVARKA   
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7.1. Fondo aktyv� �vertinimo principai  
7.1.1. Prekybiniais tikslais laikyt� skolos vertybini� popieri� �vertinimas   
 7.1.2. Iki termino pabaigos laikyt� bei viešai neprekiaut� ir tarpbankin�s rinkos apyvartoje 
nesan
i� vertybini� popieri� �vertinimas    
7.1.3. Nuosavyb�s vertybini� popieri� �vertinimas  
7.1.4. Investicini� fond� vienet� �vertinimas  
7.1.5. Terminuot� ind�li� �vertinimas  
7.1.6. Išvestini� finansini� priemoni� �vertinimas  
7.1.7. Aktyv� valiutomis, kurios skiriasi nuo Fondo pagrindin�s valiutos, perskai
iavimas    

7.2. Fondo �sipareigojim� vert�s apskai
iavimas  
7.3. Pajam� ir išlaid� apskaita  
7.4.  Atsakomyb� 
7.5. Fondo vert�s nustatymo periodiškumas ir informacijos apie Fondo vert paskelbimas   

8. INVESTICINI� VIENET� PARDAVIMAS   
8.1. Paraišk� atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti pateikimo tvarka ir vietos   
8.2. Investicini� vienet� pardavimo kainos apskai
iavimo metodai ir periodiškumas  
8.3. Atsiskaitym� tvarka  
8.4. Investicini� vienet� antrin� apyvarta  

9. INVESTICINI� VIENET� IŠPIRKIMAS IR SUSIGR�ŽINIMAS   
9.1. Paraišk� atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti pateikimo tvarka ir vietos   
9.2. Investicini� vienet� išpirkimo kainos apskai
iavimo metodai ir periodiškumas 

9.3. Atsiskaitym� tvarka 

9.4. Investicini� vienet� susigr�žinimo taisykl�s ir tvarka  
9.5. Aplinkyb�s, kai galima sustabdyti investicini� vienet� išpirkim� ir susigr�žinim�  

10. FONDO PAJAM� PASKIRSTYMAS 

11. FONDO LIKVIDAVIMAS  

12. MOKES�IAI IR RINKLIAVOS   

13. VALDYMO 	MON�S VALDYBOS PATVIRTINIMAS D�L PROSPEKTE PATEIKTOS 
INFORMACIJOS TEISINGUMO  

PRIEDAS.  FONDO ANKSTESN�S  VEIKLOS RODIKLIAI  
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FONDO PROSPEKTE NAUDOJAM� SUTRUMPINIM� IR S�VOK� APIBR�ŽIM� 
PAAIŠKINIMAS  

AS “Parex banka” ir (arba) Depozitoriumas  
Atviro investicinio fondo „Parex Eastern European Balanced Fund“ depozitoriumas. 

AS Akcin� bendrov�  

Išpirkimas  
Investuotoj� reikalavimu Valdymo �mon�s atliekamas investicini� vienet� išpirkimas už einam	j	 
kain	, nustatyt	 vadovaujantis šio prospekto 9.2 punktu.  

Susigr�žinimas  
Valdymo �mon�s atliktas investicini� vienet� išpirkimas su nuostoli� kompensavimu (Valdymo 
�mon�s atsakomyb� d�l Prospekte pateiktos informacijos tikslingumo ar nepakankamumo). 

Išvestin�s finansin�s priemon�s 
Finansin�s priemon�s, kuri� vert� kei
iasi priklausomai nuo nustatyt� pal�kan� dydžio, vertybini� 
popieri� kainos, užsienio valiutos kurso, kain� ar tarif� indekso, skolinimosi reitingo ar panašaus 
kintamo dydžio pasikeitim� ir kuri� �takoje viena ar kelios finansin�s rizikos, susijusios su išvestin�s 
finansin�s priemon�s pagrind	 sudaran
ia pirmine finansine priemone, perleidžiamos tarp � sandor� 
�traukt� asmen�. Išvestin�ms finansin�ms priemon�ms �sigyti n�ra reikalinga pradin� investicija arba 
reikalinga nedidel� pradin� investicija, palyginus su sutartimis, kurios panašiu b�du priklauso nuo 
rinkos aplinkybi� pasikeitimo, o su sutarties vykdymu susij� atsiskaitymai vykdomi ateityje. 

Atviras investicinis fondas 
 Fondas, kur� valdanti Valdymo �mon� �sipareigoja vykdyti investicini� vienet� išpirkim	, jeigu fondo 

investuotojai to reikalauja. 

Ryt� Europos valstyb�s  
Šio Prospekto prasme Ryt� Europos valstyb�s yra Latvija, Lietuva, Estija, NVS šalys, taip pat  
Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, �ekija, Jugoslavija, Kroatija, Makedonija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Slov�nija, Vengrija. 

Šalys nar�s  

Europos S	jungos šalys nar�s ar Europos Ekonomin�s zonos valstyb�s. 

EEZ Europos Ekonomin� zona 

ES Europos S	junga 

EUR Euras – Europos Monetarin�s S	jungos šali� nari� piniginis vienetas. 

Finansin�s priemon�s 
Susitarimas, kuris vienu metu vienai šaliai sukuria finansin� turt	, o kitai– finansinius �sipareigojimus 
ar nuosavyb�s vertybinius popierius. Terminas finansinis turtas šio prospekto aiškinimu atitinka 39 ir 
32 Tarptautinius apskaitos standartus.  
 

Fondo valdytojas  
Valdymo �mon�s valdybos paskirtas Investicinis komitetas, vykdantis Fondo valdytojo funkcijas, 
laikantis Fondo Prospekto s	lyg�, Valdymo �mon�s valdybos nutarim�, Fondo investicin�s politikos 
LR galiojan
i� normatyvini� akt� ir Fondo valdymo taisykli� numatytos tvarkos. 

IF Investicinis fondas  

Fondas 
AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” �steigtas atviras investicinis fondas „Parex Eastern 
European Balanced Fund”, latvi� kalba vadinamas kaip “Parex Austrumeiropas Sabalans�tais fonds”, 
rus� kalba vadinamas kaip “Parex ��������������� ���� ��������� ������“  

Investicinio fondo dalis   
IF dalis yra lygi teis�ms reikalauti, �tvirtintoms viename investiciniame vienete, ir kuri yra lygi fondo 
dalies vertei. Fondo dalies vert� yra fondo dalmuo iš apyvartoje esan
i� investicini� vienet� skai
iaus. 

 
 
Investuotojas   investicin� fond	 investav�s pinigus asmuo arba potencialus investuotojas. 

Investicinis vienetas  
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Investicij� valdymo �mon�s emituotas nematerialus vertybinis popierius, patvirtinantis fondo 
investuotojo dalyvavim	 investiciniame fonde ir iš šio dalyvavimo susijusias teises. 

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai 
Dalyvavim	 emitento kapitale patvirtinantys vertybiniai popieriai (pavyzdžiui, akcijos ir panaš�s 
vertybiniai popieriai). 

S�skaitos tur�tojas  
 Juridinis asmuo, kuris, vadovaujantis Finansini� priemoni� rinkos �statymu ir LCD taisykl�mis, turi 

teis� atidaryti, laikyti ir uždaryti finansini� priemoni� s	skaitas arba juridinis asmuo, kuris naudojant 
tarbankinius arba korespondentinius ryšius centriniuose depozitoriumuose gali užtikrinti finansini� 
priemoni� saugojim	 LCD. 

Latvijos Centrinis depozitoriumas  ir (arba) LCD 
Kapitalo bendrov�, kuri vykdo bendr	j	 Latvijos Respublikoje viešoje apyvartoje išleist� finansini� 
priemoni� apskait	 bei užtikrina finansini� priemoni� ir piniginius atsiskaitymus finansini� priemoni� 
sandoriuose reguliuojamoje rinkoje ir finansini� priemoni� atsiskaitymus tarp finansini� priemoni� 
s	skait� tur�toj�. 

LR Latvijos Respublika. 

LVL Latvijos Respublikos piniginis vienetas - Latvijos latas. 

Pinig� rinkos priemon�s 
Likvid�s trumpalaikiai �siskolinimai, kuriuos galima tiksliai �vertinti bet kuriuo metu (skolos raštai, 
ind�li� sertifikatai, komerciniai popieriai ir pan.) ir kuriais paprastai prekiaujama pinig� rinkoje. 

NVS Nepriklausom� valstybi� s	junga. 

OECD Ekonominio bendradarbiavimo ir pl�tros organizacija. 

Pagrindin� valiuta   
Valiuta, kuria nustatoma Fondo vert� ir Fondo dalies vert�. IF “Parex Eastern European Balanced 
Fund” pagrindin� valiuta yra euras. 

Skolos vertybiniai popieriai  
Emitento �sipareigojimus vertybini� popieri� tur�tojo atžvilgiu patvirtinantys vertybiniai popieriai 
(pvz.: obligacijos, skolos raštai ir pan.). 

Laisvai perleidžiami vertybiniai popieriai  
Vertybiniai popieriai, kuri� perleidimo  teis�s neribojamos. 

Viešai prieinama informacija 
Detalizuota informacija apie Fond	, Valdymo �mon� ir Depozitorium	, kuri, vadovaujantis LR 
normatyviniais aktais, prieinama visiems Investuotojams. Ši informacija pateikta Fondo valdymo 
taisykli� 12 skyriuje “Vieš� pranešim� pateikimo tvarka ir viešai prieinamos informacijos pateikimo 
tvarka”. 

Rygos fond� birža ir (arba) RFB 
Akcin� bendrov�, organizuojanti atvir	 ir reguliar� vertybini� popieri� vieš	 apyvartos sandori� 
sudarym	 Latvijos Respublikoje. 

Valdymo �mon� ir (arba) Emitentas 
 AS "Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba". 

Valdymo �mon�s suinteresuoti asmenys   
Investicij� valdymo �mon�s tarybos nariai, vadovai, akcininkai, kuriems priklauso 10 ir daugiau 
procent� bendrov�s balso teisi� turin
i� akcij� bei vis� šiame punkte min�t� fizini� asmen� 
sutuoktiniai, t�vai ar vaikai. 

Depozitoriumas  
Asmuo, saugantis Fondo aktyvus, vykdantis j� apskait	, sandorius su Fondo l�šomis ir kitas pareigas, 
nustatytas LR teisiniuose aktuose ir depozitoriumo sutartyje su Valdymo �mone.  
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Depozitoriumo suinteresuoti asmenys   

Depozitoriumo tarybos ir valdybos nariai, akcininkai, kuriems priklauso 10 ir daugiau procent� 
bendrov�s balso teisi� turin
i� akcij� bei vis� šiame punkte min�t� fizini� asmen� sutuoktiniai, t�vai 
ar vaikai. 

Depozitoriumo sutartis  
Raštu sudaryta Valdymo �mon�s ir Depozitoriumo sutartis pagal kuri	  Depozitoriumas �sipareigoja 
saugoti Fondo turt	 ir aptarnauti Fondo s	skaitas, vadovaujantis LR teisiniais aktais, Fondo prospektu 
ir Valdymo �mon�s nutarimais. 

Finans� ir kapitalo rinkos komisija ir (arba) Komisija ir (arba) FKTK 
Pilnateis� nepriklausoma valstybin� �staiga, kuri, remiantis savo veiklos tikslais ir uždaviniais, 
reguliuoja ir priži�ri finans� ir kapitalo rink	 bei jos dalyvi� veikl	. Komisija nuolatos priima 
sprendimus savo kompetencijos ribose, vykdo jai �statym� priskirtus uždavinius ir atsako už j� 
�vykdym	.  
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 1. BENDRA INFORMACIJA APIE INVESTICIN	 FOND�  
 1.1. Fondo veiklos tikslas 
Fondo veiklos tikslas yra pasiekti ilgalaik� kapitalo prieaug�, daugiausia investuojant � Ryt� Europos valstybi�, 
savivaldybi�, centrini� bank� ir kredito �staig� emituotus ar garantuotus bei komercini� bendrovi� emituotus 
skolos ir nuosavyb�s vertybinius popierius. Fondo investicin� portfel� sudaro nuosavyb�s ir skolos vertybiniai 
popieriai �vairiomis valiutomis ir �vairiose valstyb�se, tokiu b�du užtikrinant didesn� investicij� saugum	 ir 
apsaug	 nuo Fondo aktyv� vert�s svyravim�, kurie b�dingi investicijoms tik � vienos r�šies, valiutos ar 
valstyb�s vertybinius popierius. 

1.2. Fondas ir jo turto teisinis statusas  
 
Investicinis fondas yra visuma turto, kur� sudaro investicijos (�našai) už išleistus investicinius vienetus, o taip 
pat turtas, �gytas investicinio fondo turto sandori� bei teisi� � j�, pagrindu. 

IF “Parex Eastern European Balanced Fund” pagrindin� valiuta  yra euras (toliau tekste – EUR). 
Investicinis fondas n�ra juridinis asmuo. 

Vadovaujantis UCITS – Direktyva 85/611/EC ir Latvijos Respublikos �statymu „Investicini� valdymo �moni� 
�statymu“ „Parex Eastern European Balanced Fund” yra atviras investicinis fondas ir j� valdan
ios Valdymo 
�mon�s pareiga vykdyti investicini� vienet� išpirkim	, jeigu to reikalauja Investuotojai.  

Fondo turtas yra investuotoj� bendras turtas, laikomas, apskaitomas ir valdomas atskirai nuo Valdymo �mon�s, 
kit� jos valdom� Fond� bei Depozitoriumo turto. 
Fondo turto negalima �traukti � Valdymo �mon�s ar Depozitoriumo turt	, jeigu Valdymo �mon� ar 
Depozitoriumas paskelbiami nemokiais arba jie likviduojami. 

1.3. Fondo finansiniai metai  
Fondo ataskaitinis laikotarpis yra 12 m�nesi� ir jis sutampa su Valdymo �mon�s ataskaitiniais metais. Fondo 
ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
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2.    SANDORI� SU INVESTICINIAIS VIENETAIS IR FONDO VALDYMO IŠLAID� 
SANTRAUKA  

2.1. Komisinio mokes
io dydis už investicini� vienet� sandorius 
Komisinio mokes
io dydis už investicini� vienet� pardavim	 apskai
iuojamas procentais nuo Fondo 
dalies vert�s. Komisinis mokestis, nustatytas investiciniam fondui “Parex Eastern European Balanced 
Fund”, yra iki 3.0 % dydžio nuo Fondo dalies vert�s. 
Komisinis mokestis už investicini� vienet� išpirkim	 nenustatomas.  

2.2.  Atlyginimas Valdymo �monei, Depozitoriumui ir tretiesiems asmenims, kuriems atlyginimas 
mokamas iš Fondo turto   

Asmuo Atlyginimo dydis  

Valdymo �mon�  1.50% per metus nuo Fondo aktyv� vidutin�s vert�s  

Depozitoriumas  0.175% per metus nuo Fondo aktyv� vidutin�s vert�s 

Mokestis už sandorio �vykdym	 6.00 EUR už sandor� 

Auditorius  

 

Negali viršyti 0.10% per metus nuo aktyv� vidutin�s vert�s 

Tretieji asmenys (mokestis už 
finansini� priemoni� tur�jim	, 
mokestis LCD, mokestis už 
investicini� vienet� �traukim	 
ir kotiravim	 fond� birž� 
s	rašuose ir kt.) 

Remiantis išlaidas patvirtinan
iais dokumentais ar faktin�mis 
išlaidomis  

Bendros kasmetin�s Fondo valdymo išlaidos negali viršyti 3.0% vidutin�s Fondo aktyv� vert�s 
per metus. 
Šis dydis, nustatytas vadovaujantis Europos Komisijos 2004-04-27 Rekomendacija Nr. 
2004/384/EC d�l Europos Tarybos direktyvos 85/611/EEC 1 priedo C skyriuje nustatyto 
sutrumpinto prospekto turinio ir atitinka paaiškint	 termin	 Bendr� išlaid� koeficientas (TER – 
Total expense ratio) ir neapima Prospekto 2.3 punkte min�t� kit� mokes
i�. 

Valdymo �mon� turi teis� Investuotoj� interesais savo nuoži�ra sumažinti atlyginimo dyd� Valdymo 
�monei bei sumok�ti atlyginim	 Depozitoriumui, Auditoriui ir mokes
ius tretiesiems asmenims iš 
Valdymo �mon�s l�š�. 

2.3. Kiti iš fondo turto mokami mokes
iai  
Iš Fondo turto padengiamos kitos išlaidos, jeigu jos pagrindžiamos pateisinamais dokumentais bei j� 
padengimas nustatytas LR teis�s aktuose, kurie reglamentuoja investicij� valdymo �moni� ir 
investicini� fond� veikl	 bei buhalterin�s apskaitos tvark	.  

  kitus mokes
ius �traukiami tokie mokes
iai kaip mokestis už sandorio atlikim	, komisiniai mokes
iai 
tarpininkams, pal�kan� mok�jimai už paskolas. 

Valdymo �mon� turi teis� Investuotoj� interesais savo nuoži�ra apmok�ti kitus mokes
ius iš Valdymo 
�mon�s l�š�. 

 
Šios informacijos tikslas yra pateikti investuotojui bendr� apžvalg� apie bendras išlaidas, kurias jis tur�t� 
tiesiogiai ar netiesiogiai padengti, �sigyjant šio fondo investicinius vienetus. Smulkesn� informacija apie ši� 
išlaid� nustatymo ir mok�jimo tvark� išd�styta tolimesniame Prospekto tekste bei Fondo valdymo  taisykl�se. 
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3. INVESTAVIMO POLITIKA IR INVESTAVIMO APRIBOJIMAI  

3.1. Investavimo tikslas  
Atviro investicinio fondo „Parex Eastern European Balanced Fund“ veiklos tikslas yra pasiekti ilgalaik� 
kapitalo prieaug�, daugiausia investuojant � Ryt� Europos valstybi�, savivaldybi�, centrini� bank� ir 
kreditini� �staig� emituotus ar garantuotus bei komercini� bendrovi� emituotus skolos ir nuosavyb�s 
vertybinius popierius. Fondo investicin� portfel� sudaro nuosavyb�s ir skolos vertybiniai popieriai 
�vairiomis valiutomis ir �vairiose valstyb�se, tokiu b�du užtikrinant didesn� investicij� saugum	 ir 
apsaug	 nuo Fondo aktyv� vert�s svyravim�, kurie b�dingi investicijoms tik � vienos r�šies, valiutos ar 
valstyb�s vertybinius popierius. 

 

Fondo investicinio portfelio vidutin� padengimo laik	 nustato ir koreguoja Fondo valdytojas, remiantis 
pal�kan� dydžiais ir j� poky
iais rinkoje bei vadovaujantis Prospektu, Fondo valdymo taisykl�mis ir 
Valdymo �mon�s valdybos sprendimais.  

Investicinio fondo politika numato š� investicinio portfelio paskirstym	: 

�� iki 100% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � valstyb�s, savivaldybi� ir kredito �staig� 
emituotus ar garantuotus bei komercini� bendrovi� emituotus skolos vertybinius popierius; 

�� iki 50% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � valstyb�s, savivaldybi� ir kredito �staig� emituotas 
ar garantuotas bei komercini� bendrovi� emituotas pinig� rinkos priemones; 

�� iki 30% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � kredito �staig� terminuotus ind�lius; 

�� iki 50% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � komercini� bendrovi� (išbrauktas žodis 
terminuotus) nuosavyb�s vertybinius popierius; 

�� iki 10% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � atvir� fond� ar jiems prilyginam� bendr� 
investicini� �moni� investicinius vienetus ar jiems prilyginamus vertybinius popierius (toliau 
tekste – „� investicini� fond� investicinius vienetus“);  

�� iki 50% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones, 
kurias išleido ar garantavo vienoje šalyje registruoti emitentai, �skaitant ir ši� valstybi� ir 
savivaldybi� emituotus ar garantuotus vertybinius popierius ir pinig� rinkos  priemones; 

�� iki 25% Fondo aktyv� gali b�ti investuojami � vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones, 
kuri� neemitavo ar negarantavo Ryt� Europos valstyb�s, savivaldyb�s ar Ryt� Europos šalyse 
registruotos komercin�s bendrov�s. 

3.2. Investavimo objektai ir r�šys 
Fondo l�šos gali b�ti investuojamos � šias finansines priemones: 

1) Latvijos, kitos šalies nar�s ar OECD šali� nari� centrini� bank�, valstyb�s ir savivaldybi� 
emituotus ar garantuotus skolos vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones; 

2) Kit� šali� valstyb�s ir savivaldybi� emituotus ar garantuotus skolos vertybinius popierius ir 
pinig� rinkos priemones; 

3) Ryt� Europos valstybi�, Latvijos, kitos šalies nar�s ar OECD šali� nari� kredito �staig� emituotus 
ar garantuotus bei komercini� bendrovi� emituotus skolos vertybinius popierius ir pinig� rinkos 
priemones; 

4) Kit� valstybi� komercini� bendrovi� emituotus skolos vertybinius popierius ir pinig� rinkos 
priemones; 

5) Ryt� Europos šalyse, kitose šalyse nar�se ar kitose valstyb�se registruot� komercini� bendrovi� 
emituotus nuosavyb�s vertybinius popierius; 

6) Latvijoje, kitoje šalyje nar�je ar OECD šalyje nar�je licencijuot� kredito �staig� ind�lius; 
7) Latvijoje, kitose šalyse nar�se ar kitose valstyb�se registruot� atvir� fond� ar jiems prilyginam� 

bendr� investicini� �moni� investicinius vienetus (dalis).  

Siekiant apsidrausti nuo Fondo aktyv� rinkos vert�s svyravimo rizikos, galin
ios iškilti kei
iantis 
atitinkamo aktyvo kainai ar valiutos kursui, Fondo valdytojas turi teis� Fondo s	skaita investuoti � 
išvestines finansines priemones. Be to, Fondo valdytojas turi teis� Fondo s	skaita atlikti sandorius su 
išvestin�mis finansin�mis priemon�mis, siekiant gauti pelno. Atsižvelgiant � tai, kad vykdant sandorius 
su išvestin�mis finansin�mis priemon�mis, atsisakoma papildomos rizikos, ži�r�ti  Prospekto 4 skyri� 
“RIZIKOS”. 

Fondo valdytojas Fondo s	skaita  gali atlikti atpirkimo ("repo") sandorius. “Repo” sandoriai - tai tokie 
sandoriai, kur viena � sandor� �traukta šalis �sigyja finansines priemones ir iš kitos šalies, tuo pa
iu metu 
susitariant d�l šios finansin�s priemon�s atpirkimo antrajai šaliai nustatytu laiku. Tod�l Fondo valdytojas 
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turi teis� parduoti finansines priemones su atpirkimo teise, kad �gyt� trumpalaik� likvidum	 ar �sigyt� 
finansines priemones, trumpam laikui investuojant likvidžius aktyvus. 

Fondo valdytojas turi teis� dal� Fondo aktyv� laikyti likvidžiuose aktyvuose, taip pat ir pinigin�mis 
l�šomis, jeigu tai reikalinga Fondo veiklai.  

3.3. Investavimo apribojimai  
1.  Fondo investicijas galima atlikti � vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones, kurios atitinka 

bent vien	 iš ši� kriterij�: 
1) Jos �trauktos � t� fond� birž� oficialius ar jiems prilyginamus s	rašus (toliau tekste – „oficialus 

s	rašas“), esan
ius Latvijoje, kitoje šalyje nar�je ar OECD šalyje nar�je; 
2) Jomis prekiaujama kitose reguliuojamose ir atvirai prieinamose finansini� priemoni� rinkose 

(toliau tekste – „reguliuojama rinka“), esan
iose  3.3.1. punkto 1 papunktyje min�tose valstyb�se; 
3) Jos �trauktos � fond� birž� oficialius s	rašus arba jomis prekiaujama kitose reguliuojamose 

rinkose, esan
iose Ryt� Europos valstyb�se; 
4) Jos ne�trauktos � fond� birž� oficialius s	rašus ar jomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, bet 

ši� vertybini� popieri� ar pinig� rinkos priemoni� emisijos taisykl�se numatyta, kad bus pateiktas 
prašymas d�l ši� vertybini� popieri� ar pinig� rinkos priemoni� �traukimo � 3.3.1. punkte 1., 2. ir 
3. papunktyje min�t� fond� birž� oficialius s	rašus ar reguliuojamas rinkas ir ši� vertybini� 
popieri� �traukimas �vyks per metus nuo dienos, kai šie vertybiniai popieriai ar pinig� rinkos 
priemon�s prad�tos pasirašin�ti. 

2.  Fondo l�šas galima investuoti � pinig� rinkos priemones, kuriomis neprekiaujama reguliuojamose 
rinkose, jeigu: 

1) jas emitavo ar garantavo Latvija, kita šalis nar� ar min�t� valstybi� savivaldyb�, kita valstybin�  
(federalin�je valstyb�je — viena iš federacijos nari�) ar tarptautin� finansin� institucija, jeigu 
viena ar kelios šalys nar�s yra j� nar�s; 

2) jas emitavo ar garantavo Latvija, kita šalis nar� ar OECD šalies nar�s centrinis bankas, Europos 
Centrinis bankas ar Europos Investicinis bankas; 

3) jas emitavo komercin� bendrov�, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama 3.3.1. punkto 1, 2 ir 3  
papunktyje nustatyta tvarka; 

4) jas emitavo ar garantavo Latvijoje, kitoje šalyje nar�je ar OECD šalyje nar�je registruota kredito 
�staiga, turinti teis� teikti finansines paslaugas min�tose šalyse. 

3.  Fondo investicijas galima atlikti �  3.3.1  ir 3.3.2 punktuose nenumatytus vertybinius popierius  ir 
pinig� rinkos priemones, jeigu investicij� apimtis neviršija 10 procent� Fondo aktyv�. 

4.  Fondo l�šas galima investuoti � Latvijoje, kitoje šalyje nar�je registruot� investicini� fond� 
investicinius vienetus. 

5.  Fondo l�šas galima investuoti � investicini� fond� investicinius vienetus 3.3.4 punkte nepamin�tose 
valstyb�se, jeigu investiciniai fondai atitinka šiuos reikalavimus: 
1) jie registruoti valstyb�je, kurioje teisinis reguliavimas numato ši� fond� valstybin� prieži�r	, 

kuri yra lygiavert�  statymo nustatytai prieži�rai; 
2) j� veiklos principai yra analogiški  statymo taisykl�ms d�l atvir� investicini� fond� veiklos; 
3) jie rengia ir viešai skelbia pusme
io ir met� veiklos ataskaitas, kad b�t� galima �vertinti j� 

aktyvus, �sipareigojimus, pareigas ir veikl	 ataskaitiniu laikotarpiu. 

6.  Fondo investicijos � vieno emitento perleidžiamus vertybinius popierius ar pinig� rinkos  
priemones negali viršyti 5 procent� Fondo aktyv�. Min�t	 apribojim	 galima padidinti iki 10 
procent� Fondo aktyv� vert�s, bet tokiu atveju 5 procentus viršijanti bendra investicij� vert� negali 
viršyti 40 procent� Fondo aktyv� vert�s. 

7.  Fondo investicijas � vieno emitento perleidžiamus vertybinius popierius ir (arba) pinig� rinkos 
priemones galima padidinti iki 35 procent� Fondo aktyv�, jeigu perleidžiamus vertybinius 
popierius ar pinig� rinkos priemones yra emitavusi ar garantavusi: 
1) Latvija, kita šalis nar� ar min�t� valstybi� savivaldyb�; 
2) OECD šalis nar�; 
3) Tarptautin� finansin� institucija, jeigu viena ar kelios šalys nar�s yra jos nar�s. 

8.  Aukš
iau min�t	 3.3.7 punkte nustatyt	 apribojim	 leidžiama viršyti, jeigu Fondui priklauso 6 ar 
daugiau emisij� perleidžiami vertybiniai popieriai ar pinig� rinkos priemon�s ir kiekvienos 
emisijos perleidžiam� vertybini� popieri� ar pinig� rinkos priemoni� vert� atskirai neviršija 30 
procent� Fondo aktyv�. Yra numatyta galimyb� investuoti daugiau nei 35 procentus Fondo aktyv� 
� Latvijos, kitos šalies nar�s valstyb�s ir savivaldybi� emituotus ar garantuotus perleidžiamus 
vertybinius popierius ar pinig� rinkos  priemones. 
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9.  Fondo investicijas � vieno emitento perleidžiamus vertybinius popierius galima padidinti iki 25 
procent� Fondo aktyv�, jeigu tai yra Latvijoje, kitoje šalyje nar�je ar OECD šalyje nar�je 
registruotos kredito �staigos emituoti �siskolinimo vertybiniai popieriai, kuriuose �tvirtini 
�sipareigojimai numato gautas l�šas investuoti � dalykus, kurie per vis	 skolos vertybini� popieri� 
apyvartos laik	 visapusiškai užtikrina juose �tvirtintus �sipareigojimus ir šie �sipareigojimai 
pirmiausiai vykdomi ši� vertybini� popieri� emitento nemokumo atveju. 

10.  Jeigu Fondui priklausan
i� 3.3.9 punkte min�t� vieno emitento skolos vertybini� popieri� vert� 
viršija 5 procentus Fondo aktyv�, bendra toki� 5 procent� apribojim	 viršijanti vertybini� popieri� 
vert� negali viršyti  80 procent� Fondo aktyv�.  

11.    vien	 kredito �staig	 investuoti Fond� aktyvai negali viršyti  20 procent� Fondo aktyv�. Min�tas 
apribojimas netaikomas reikalavimams Depozitoriumo atžvilgiu. 

12.  Fondo investicijos � vieno atviro investicinio fondo investicinius vienetus negali viršyti 5 procent� 
Fondo aktyv�. Fondo bendros investicijos � investicinio fondo investicinius vienetus negali viršyti 
10 procent� Fondo aktyv�. 

13.  Fondo l�šas galima investuoti � išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama 3.3.1. 
punkto 1. ir 2. papunk
iuose min�tose rinkose ar už biržos rib� esan
ioje rinkoje, jeigu jos atitinka 
šiuos reikalavimus : 
1) j� bazinis aktyvas yra šiame Prospekte min�tos finansin�s priemon�s, finans� (vertybini� 

popieri� ir pal�kan�) indeksai, pal�kan� dydžiai, valiutos, kuriomis atliktos Fondo l�š� 
investicijos ar jas numatyta atlikti; 

2) už biržos rib� išvestini� finansini� priemoni� sandori� partneris yra Latvijoje, kitoje šalyje 
nar�je ar OECD šalyje nar�je licencijuota kreditin� �staiga; 

3)  kiekvien	 dien	 vyksta už biržos rib� išvestini� finansini� priemoni� tik�tinas ir tikrinamas 
�vertinimas ir bet kuriuo metu Valdymo �mon�s iniciatyva išvestin� finansin� priemon� 
galima parduoti ar likviduoti jos tikr	j	 verte, atliekant kompensuojam	j�  (priešing	) sandor�. 

14.  D�l sandori� su išvestin�mis finansin�mis priemon�mis kylan
ios bendros rizikos negali viršyti 
Fondo investicij� portfelio bendros vert�s. 

15.  Rizikos laipsnis sandoriuose su už biržos rib� išvestin�mis finansin�mis priemon�mis negali 
viršyti: 
1) 10 procent� Fondo aktyv�, jeigu sandorio antroji šalis yra Latvijoje, kitoje šalyje nar�je ar 

OECD šalyje nar�je licencijuota kredito �staiga; 
2) 5 procentus Fondo aktyv� kitais atvejais. 

16.  Neatsižvelgiant � 3.3.6., 3.3.11., 3.3.14. ir 3.3.15 punkte atskirai nustatytus investavimo 
apribojimus, bendros Fondo investicijos � laisvai perleidžiamus vertybinius popierius ir pinig� 
rinkos priemones, investicinio fondo ind�lius ir sandorius su išvestin�mis finansin�mis 
priemon�mis, kuri� emitentas ar garantuotojas, ind�lio gav�jas ar sandorio antroji šalis yra vienas ir 
tas pats asmuo, negali viršyti 20 procent� Fondo aktyv�.  

17.  Aukš
iau min�tame 3.3.6., 3.3.7., 3.3.9., 3.3.10., 3.3.11., 3.3.14. ir 3.3.15. punkte atskirai nustatyt� 
investavimo apribojim� negalima sujungti ir tokiu b�du bendros Fondo investicijos � perleidžiamus 
vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones, investicinio fondo ind�liai ir sandoriai su 
išvestin�mis finansin�mis priemon�mis, kuri� emitentas ar garantuotojas, ind�lio gav�jas ar 
sandorio antroji šalis yra vienas ir tas pats asmuo, negali viršyti 35 procent� Fondo aktyv�.  

18.  Fondo investicijos � atskirus investicinius objektus negali viršyti ši� rodikli�: 
1) 10 procent� vieno emitento akcij� (be balsavimo teisi�) nominalios vert�s; 
2) 10 procent� vieno emitento emituot� skolos vertybini� popieri� bendros apimties ir 25  

procentus vienos emisijos apimties; 
3) 10 procent� vieno emitento emituot� pinig� rinkos priemoni� bendros vert�s; 
4) 25 procent� vieno atviro fondo ar bendro investicin�s �mon�s investicini� vienet� skai
iaus. 

19.  Vis� Valdymo �mon�s valdom� fond� l�š� investicijos tiesiogiai ar netiesiogiai negali viršyti 10 
procent� bet kurio šio rodiklio: 
1) vieno emitento �statinio kapitalo; 
2) vieno emitento balso teisi� bendros apimties. 

20.  Fondo l�š� negalima skirti paskoloms ir investuoti � nekilnojam	j� turt	, tauriuosius metalus ir 
nusavintas finansines priemones, kuri� bazinis aktyvas yra taurieji metalai. 

21.  Fondo investicijas � kredito �staigas galima vykdyti, jeigu jos yra gr	žinamos pareikalavus ar jas 
galima atsiimti pirma laiko ir j� terminas neviršija 12 m�nesi�. 
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3.4. Investavimo apribojim� viršijimas  
Investavimo apribojim� viršijimas yra leistinas, jeigu jis kyla d�l pasinaudojimo pasirašymo teis�mis, 
susijusiomis su Fondo turte esan
iais perleidžiamais vertybiniais popieriais ar pinig� rinkos 
priemon�mis, ar d�l kit� aplinkybi�, kuri� Valdymo �mon� negal�jo numatyti. Siekiant išvengti 
apribojim� viršijim�, Valdymo �mon� privalo atlikti pardavimo operacijas, remiantis rizikos 
sumažinimo principu ir Investuotoj� interesais. 

Investavimo apribojim�, pamin�t� 3.3.18. punkto 2, 3 ir 4 papunk
iuose, negalima viršyti investavimo 
metu, jeigu tuo metu nebuvo galima nustatyti ar apskai
iuoti vis� emituot� vertybini� popieri� kiekio ir 
vert�s, kuriuose �tvirtinti �siskolinimo �sipareigojimai, ar emituot� ar apyvartoje esan
i� investicini� 
vienet� dali� ver
i� ar skai
iaus. 

Valdymo �mon� privalo nedelsiant informuoti Komisij	 apie investavimo apribojim� viršijim	 bei apie 
veiksmus, kad toki� viršijim� b�t� išvengta. 

3.5. Fondo s�skaita imamos paskolos  
Siekiant užtikrinti investicini� vienet� išpirkimo reikalavim� vykdym	 ar kit� fondo �sipareigojim� 
vykdym	, �skaitant Fondo išlaid� padengim	, d�l kuri� savalaikio ne�vykdymo Fondas gali patirti 
nuostoli�, Valdymo �mon� gali paimti Fondo s	skaita paskol	, kurios dydis iš viso neviršija 10 procent� 
Fondo vert�s, ta
iau tik trumpam laikotarpiui iki trij� m�nesi�. 

Sprendim	 d�l paskolos �mimo Fondo s	skaita turi teis� priimti Fondo valdytojas, vadovaujantis 
Prospektu, Fondo valdymo taisykl�mis  ir Valdymo �mon�s valdybos sprendimais. 

3.6. Bendrosios taisykl�s  
Valdymo �mon� vykdo sandorius su Fondo turtu, vadovaujantis  statymu, šiuo Prospektu, Fondo 
valdymo taisykl�mis ir kitais LR galiojan
iais teis�s aktais. 

Valdymo �mon� neturi teis�s prisiimti �sipareigojim� Fondo turto s	skaita, jeigu šie �sipareigojimai n�ra 
tiesiogiai susij� su Fondu. Valdymo �mon� negali vykdyti neatlygintin� sandori� su Fondo turtu. 
Reikalavimai Valdymo �mon�s atžvilgiu ir � Fondo turt	 �einantys reikalavimai n�ra užskaitomi 
tarpusavyje. 

Fondo turto negalima �keisti ar kitaip apriboti, išskyrus  statyme ir Prospekte nustatytus atvejus.  

Valdymo �mon� negali Fondo s	skaita parduoti vertybini� popieri� ar prisiimti �sipareigojim� d�l 
vertybini� popieri� pardavimo, jeigu vertybiniai popieriai sudarant š� sandor� n�ra Fondo turtas.  

 vertinant Fondo investicinio portfelio atitikim	, investavimo apribojimams taikoma investicij� vert� 7 
skyriuje “FONDO VERT!S NUSTATYMO METODAI IR TVARKA ” nustatyta tvarka. 

3.7. Investavimo objekt� pasirinkimas  
Investavimo objekt� pasirinkimas vyksta vadovaujantis šiame Prospekte nustatytais Fondo investicij� 
politikos ir investavimo apribojim� principais ir tvarka, kuri	 numato Fondo valdymo taisykl�s, laikantis 
diversifikavimo ir rizikos sumažinimo princip�.  

Fondo turtu disponuoja, priima sprendimus ir išleidžia nutarimus Valdymo �mon�s valdybos paskirtas 
Fondo Investicinis komitetas, vykdantis Fondo valdytojo funkcijas, laikantis Prospekto s	lyg�, Valdymo 
�mon�s valdybos nutarim�, Fondo investicij� politikos tvarkos, kuri	 numato LR galiojantys teis�s aktai 
ir Fondo valdymo taisykl�s. 
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4. RIZIKOS  
4.1. Investuotojo profilis 

Fondas skirtas profesionaliems ir patyrusiems investuotojams bei tiems, kurie n�ra susipažin� su kapitalo 
rinkos galimyb�mis, kuri� tikslas yra gauti peln	 kapitalo rinkoje ir kurie pageidauja dalyvauti spar
ioje 
Ryt� Europos valstybi� ekonomik� pl�troje. Ši strategija apima emitento �sipareigojim� ne�vykdymo 
rizik	, politin�, ekonomin� ir valiut� rizik	, kurios gali tur�ti neigiamos �takos Fondo dalies vertei ar 
investicini� vienet� vertei. Vadovaujantis Fondo ilgalaike strategija, rekomenduojama l�šas investuoti 
bent 3 metams. 

4.2. Su investicijomis susijusi rizika 
Investicinio fondo veikla yra susijusi su rizika, atsirandan
ia d�l �vairi� priežas
i�. Kiekviena rizikos 
r�šis gali tur�ti neigiamos �takos Fondo veiklos rezultatams ir atitinkamai kiekvienai Fondo dalies vertei. 
Šiuo tikslu reikia išskirti šias rizikos r�šis: 

Pagrindin� rizika – Investuotojas privalo suvokti, kad vertybini� popieri� kaina bei pajamos iš j� yra 
susijusios su svyravimais, tiesiogiai �takojan
iais Investuotojui priklausan
i	 dal� arba investicini� 
vienet� vert�. 

Likvidumo rizika  reiškia realias galimybes bet kuriuo metu realizuoti (parduoti ar subalansuoti) 
kuriuos nors Fondo aktyvus. Jeigu finansin�s priemon�s ar kiti aktyvai gali b�ti parduoti ar subalansuoti, 
vidutinei pardavimo paklausai (palyginus su konkre
ios rinkos sandorio apimtimi) nesukeliant 
pastebim� kainos svyravim�, rinka gali b�ti laikoma likvidžia. 

Investicijos � Ryt� Europos rinkas yra susijusios su padidinta rizika, tod�l �vairi� aktyv� rinka 
gali b�ti trump� laik� nelikvidi. Tai gali sudaryti situacij�, kai finansin�s priemon�s ar kiti aktyvai 
negali b�ti parduoti arba parduodami sumažinta verte.  

Emitento �sipareigojim� nevykdymo rizika yra susij� su vertybini� popieri� emitento galimyb�mis 
nevykdyti savo �sipareigojim� vertybinio popieriaus valdytojo atžvilgiu. Planuojant Fondo investicij� 
politik	, Valdymo �mon� atsižvelgia � investicij� saugum	 kiekvienoje konkre
ioje valstyb�je ir � 
konkre
ius vertybinius popierius bei bank� terminuotus ind�lius, t.y. analizuojami kreditiniai reitingai, 
nustatyti atitinkamai valstybei, bankui ar �monei. Šios rizikos išsipildymas gali sukelti dalin� ar visišk	 
�sipareigojim� nevykdym	 konkre
i� finansini� priemoni� atžvilgiu ir tur�ti neigiamos �takos Fondo 
vertei bei atitinkamai kiekvienai Fondo daliai. 

Juridin� rizika arba �statym� numatyta rizika  - pasikeitim� valstyb�s ir užsienio šali� teis�s aktuose  
(�skaitant ir mokes
i� politik	) galimyb�s rizika, galinti Fondui sukelti papildom� išlaid�.  

Informacijos rizika – tikrosios vertybini� popieri� rinkos informacijos, atspindin
ios emitento reali	j	 
situacij	, neprieinamumas ar tr�kumas.  

Atsižvelgiant � tai, kad Ryt� Europos rinkose ne visur egzistuoja vieningas standartas d�l viešumo, 
egzistuoja padidinta rizika, kad nepaisant r�pestingo valdymo, Fondo valdytojas gauna nepiln� 
informacij� ir gali priimti nepalank� investicin� sprendim�. 

Finansin� rizika – investicini� fond� finansin� rizika, kuri didesne dalimi susijusi su situacija, kai d�l 
išorini� (Valdymo �mon�s ne�takojam�) veiksni� Investuotojai vienu metu pareikalauja išpirkti j� 
investicinius vienetus, kas sumažina Fondo veiklos efektyvum	. 

Išvestini� finansini� priemoni� rizika – Investuotojai privalo suvokti, kad investicijos � išvestines 
finansines priemones yra susijusios su didele rizika.  sipareigojimai ar reikalavimai iš toki� sandori� gali 
sumaž�ti ar pasibaigti. Nuostoli� rizika �vairiomis aplinkyb�mis gali b�ti nenustatyta ir viršyti �keitimo 
apimt�. Jeigu naudojamos paskolos �sipareigojimams už išvestini� finansini� priemoni� sandorius 
padengti arba jeigu �sipareigojimai  ar reikalavimai iš toki� sandori� yra užsienio valiuta, - nuostoli� 
rizika gali padid�ti. 

Išvestini� finansini� priemoni� sandoriai gali sukelti nemokum� ir apriboti Fondo turt� be 
galimyb�s iš anksto nustatyti nuostoli�.    

Pagrindin�s užsienio investicij� rizikos: 

�� politin� rizika – susijusi su investuojamos šalies �sitraukimu � karinius konfliktus ir karinius 
veiksmus, taip pat pasikeitimus valstybi� politin�je aplinkoje, pavyzdžiui smurtinis vyriausyb�s 
nuvertimas, perversmai. Tokie veiksniai paprastai labai stipriai �takoja atitinkamos šalies 
finansines rinkas ir Fondo veiklos rezultatus taip pat; 

�� ekonomin� rizika – susijusi su ekonomin�s situacijos pasikeitimais investicij� regionuose, tokiais 
kaip ekonomin� recesija, hiperinfliacija, bank� kriz� ir pan.; 
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�� buhalterin� ir mokes
i� dvigubo rinkimo rizika – susijusi su �vairi� buhalterin�s apskaitos 
pagrindini� princip� naudojimu �vairi� šali� vertybini� popieri� apskaitos ir registracijos 
sistemose, galinti sudaryti papildom� sunkum� investicijoms, taip pat nerezident� investicijoms 
užsienio šalyse gali b�ti nustatyti didesni mokes
iai, tod�l Fondo turtas gali b�ti apribojamas 
labiau nei investuojant vietin�je rinkoje; 

�� valiutos rizika – atsižvelgiant � tai, kad investicijos � Fond	  vyksta EUR, o Fondo aktyvai yra ir 
kitomis valiutomis, atsiranda užsienio valiuos vert�s konvertavimo rizika euro atžvilgiu. 

Ypatingos rizikos, iškylan
ios atliekant investicijas Ryt� Europos šalyse  

Fondo specializacija investuojant finansines l�šas � Ryt� Europos valstybes, sudaro pla
ias 
galimybes padidintai rizikai. Aktyv� kainos rinkose ir biržose yra gana svyruojan
ios. Be to 
investicij� rezultatui �takos gali tur�ti vietini� valiut� svyravimai Fondo bazines valiutos atžvilgiu. 
Netgi esant tikrov atitinkan
iai vertybini� popieri� rinkos informacijai, atspindin
iai emitento 
reali� situacij�, investicijos yra susijusios su padid�jusia �sipareigojim� nevykdymo rizika. 
Politiniai poky
iai, valiut� konvertavimo apribojimai, birž� prieži�ra, mokes
iai, užsienio 
investuotoj� veiklos apribojimai, pajam� repatriacija, l�š� investavimas ir kt. gali tur�ti �takos 
Fondo investicij� rezultatams. 

4.3. Su investicij� valdymo �mon�s �kine veikla susijusi rizika 

Investicij� valdymo �moni�, kaip bet kuri� kit� �kin�s veiklos form�, kuri� tikslas gauti peln	, rizika 
yra susijusi su pelno lygio sumaž�jimu arba nuostoli� atsiradimu.    

Esmin� ir teigiam	 �taka investicij� valdymo �moni� galimam rizikos atsiradimui turi LR teis�s 
aktuose esan
ios ir investicij� valdymo �moni� veikl	 reguliuojan
ios normos. Ypatingai reikia 
akcentuoti LR teisini� akt� s	lygas, kad investicij� valdymo �moni� vienintel�s veiklos r�šys yra 
investicini� fond� ir pensij� fond� valdymas, nustatantis ir ribojantis Valdymo �mon�s galimos rizikos 
rat	.  

Normatyviniai aktai, reguliuojantys investicij� valdymo �moni� veikl	, numato investuotoj� interesus 
ginan
ias taisykles ir skatina rizikos laipsnio sumažinim	 bei suteikia teis� valstybinei vykdan
iajai 
institucijai, Finans� ir kapitalo rinkos komisijai veikti LR vardu reguliuojant finansini� priemoni� 
rinkos dalyvi�, �skaitant investicij� valdymo �moni�, veikl	 ir kontroliuojant finansini� priemoni�, 
�skaitant investicinius vienetus, vieš	 apyvart	 Latvijos Respublikoje. 

Svarbi investuotojus apsauganti norma yra numatyta LR normatyviniuose aktuose, 
reglamentuojan
iuose tai, kad jeigu investicij� valdymo �monei baigiasi teis�s valdyti fond	 
(pavyzdžiui, nemokumas arba bankrotas), jos valdomi investiciniai fondai nelikviduojami, o 
pakei
iama šiuos fondus valdanti valdymo �mon�.  

Su investicij� valdymo �mon�s �kine veikla susijusios rizikos: 

Valstybinis reguliavimas – išorin� rizika, susijusi su valstyb�s �statym� ir normatyvini� akt� 
stabilumu. Esminis rizik	 keliantis valstybinio reguliavimo faktorius yra investicij� valdymo �moni� 
�kin� veikl	 reguliuojan
i� akt� pakeitimai. 

Politin�s situacijos pasikeitimai – investicij� valdymo �mon� yra �kin� bendrov�, veikianti Latvijos 
Respublikoje, ir jos veikla yra tampriai susijusi su valstyb�s politine situacija. Politin�s situacijos 
pasikeitimai gali tur�ti tiesiogin�s �takos investicij� valdymo �mon�s veiklai ir fondo vert�s dinamikai. 

Ekonomin�s situacijos pasikeitimai – tai išorin�s rizikos, galin
ios pabloginti investicij� valdymo 
�mon�s veiklos sferos patrauklum	 – bank� kriz�, vartotoj� reikalavim� pasikeitimai, infliacijos lygio 
poky
iai. 

Konkurencijos rizika – reikia atsižvelgti � konkurencij	 iš Latvijos investicij� valdymo �moni� ir 
užsienio fond� valdymo kompanij� pus�s, kuri gali išaugti pl�tojantis šiai rinkos nišai. D�l to 
investicij� valdymo �mon� gali nutraukti savo veikl	 ir Fondo valdymas gali b�ti perduotas kitai 
investicij� valdymo �monei ar depozitoriumui.   

Kitos rizikos – investicij� valdymo �mon�s veiklai gali tur�ti �takos ir kitos rizikos, tokios kaip 
stichin�s nelaim�s, ekologin�s situacijos pablog�jimas, nusikaltimai ir pan., kuri� Investicij� valdymo 
�mon� negali prognozuoti ar kontroliuoti. 
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4.4. Galim� veiksm� rizikai sumažinti aprašymas 
Siekiant sumažinti investicij� rizik	, Fondo valdymas vyksta laikantis diversifikavimo ir rizikos 
sumažinimo princip�. 

Vykdant investicijas Fondo s	skaita, Valdymo �mon� �gyja pakankamai pla
i	 informacij	 apie 
potencialius ar gautus investicinius objektus (bei priži�ri j� finansin� ir ekonomin� situacij	), � kuri� 
emituojamus vertybinius popierius bus ar buvo investuotas Fondo turtas. 

Pagal šiame Prospekte nustatyt	 Fond� investavimo politik	, rengiant Fondo investavimo strategij	 ir 
nustatant apribojimus, Valdymo �mon� atlieka analiz� d�l Fondo atlikt� investicij� paskirstymo pagal 
terminus, geografin� išsid�stym	, valiut� r�šis ir kt., �vertinant kiekvieno šio faktoriaus rizikos laipsn�. 
Valdymo �mon� griežtai laikosi Fondo Prospekte, Fondo valdymo taisykl�se ir LR normatyviniuose 
aktuose nustatyt� norm� ir apribojim�. 

Atliekant investicijas užsienyje, ypatingas d�mesys atkreiptinas � su investicijomis susijusi� valiut� 
svyravim� galimybes euro atžvilgiu. Siekiant sumažinti rizik	, Valdymo �mon� atlieka šiuos 
vertinimus: 

�� valstyb�s �vertinimas pagal tarptautinio reitingo agent�r� skal�; 

�� valstyb�je esamos politin�s situacijos apžvalga; 

�� valstyb�je esamos ekonomin�s situacijos apžvalga. 

Fondo investicij� strategija formuojama taip, kad kiek galima  b�t� sumažintos 4.1 ir 4.2 papunk
iuose 
min�tos rizikos, ta
iau Valdymo �mon� negarantuoja, kad ateityje bus galima visiškai išvengti šios 
rizikos. 
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5. Investuotoj� teis�s ir atsakomyb�   

5.1. Investuotoj� teis�s 
1) Perleisti savo investicinius vienetus be joki� apribojim�, tarpininkaujant fond� biržai ar be jos 

pagalbos; 

2) Dalyvauti su Fondo turtu gaut� pajam� paskirstymo sandoriuose proporcingai investicini� vienet� 
skai
iui; 

3) Proporcingai investicini� vienet� skai
iui dalyvauti Fondo likvidavimo pajam� paskirstyme; 

4) Pareikalauti, kad Valdymo �mon� išpirkt� jam priklausan
ius investicinius vienetus; 

5) Pareikalauti Valdymo �monei susigr	žinti jos emituojamus investicinius vienetus, jeigu d�l 
Valdymo �mon�s kalt�s Fondo Prospekte pateikta informacija, turinti esmin�s reikšm�s vertinant 
investicinius vienetus, yra neteisinga; 

6) Pareikalauti ir nemokamai gauti Fondo metines ir pusme
io ataskaitas, susipažinti su visa viešai 
prieinama informacija apie AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” ir su Fondo veikla 
susijusius asmenis. Šios informacijos apimtis ir gavimo tvarka yra reglamentuojama Fondo 
valdymo taisykl�se; 

7) Investuotojas neturi teis�s pareikalauti Fondo padalijimo. Tokios teis�s neturi ir investuotojo 
�keisto turto savininkas, kreditorius ar administratorius investuotojo nemokumo procese. 

Viešai emituot� investicini� vienet� savinink� teis�s ir pareigos yra nustatytos vadovaujantis LR 
Finansini� priemoni� rinkos �statymu, Investicij� valdymo �moni� �statymu ir kitais LR teis�s aktais. 

5.2. Investuotojo atsakomyb�  
Investuotojas neatsako už Valdymo �mon�s �sipareigojimus. Investuotojas atsako už reikalavimus, 
nukreiptus �  Fondo turt	 tik jam priklausan
iomis Fondo dalimis.   

Šioms taisykl�ms prieštaraujantys susitarimai negalioja nuo j� sudarymo momento. Fondo investuotojo 
reikalavimai, susij� su jo �sipareigojimais, gali b�ti nukreipti � jo investicinius vienetus, bet ne � Fondo 
turt	.  
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6.   FONDO VALDYBA   

6.1. Investicij� valdymo �mon�  
Valdymo �mon�s pavadinimas:  AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” 

Juridinis adresas:    Basteja bulvaras 14, Ryga, LV 1050, Latvija  
      Tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192 

Valdymo �mon�s buvein�s vieta sutampa su jos juridiniu adresu. 

Valdymo �mon�s �steigimo data:   2002 met� sausio 11 d.  

Vieningas registracijos numeris:   40003577500 

Valdymo �mon�s steigimo, registruoto ir apmok�to �statinio kapitalo dydis:             LVL 150’000 

Valdymo �mon�s akcininkas su esminiu dalyvavimu       AS “Parex banka” 
                                                                                    Vieningas  registracijos numeris                    40003074590, 
                                                                                    Akcij� skai
ius                    149’985 su balsavimo teise, 
                                                                                    Dalis �statiniame kapitale                        99.99% 

Licencijos ir special�s leidimai: 

Licencija vykdyti investicij� valdymo �moni� veikl	 - Nr. 06.03.07.098/177, perregistruota 2004 met� 
gruodžio 10 d. ir 2005 m. rugs�jo 30 d. 

Licencija vykdyti valstyb�s remiam� pensij� l�š� valdymo planus Nr. 06.03.02.09.098/154, 
perregistruota 2004 met� gruodžio 10 d.  

6.1.1. Valdymo �mon�s teis�s, pareigos ir atsakomyb� valdant fond�  
Teis�s 
Valdymo �mon� savu vardu Investuotojo s	skaita disponuoja Fondo turtu ir su tuo susijusiomis teis�mis, 
investuojant Fondo turt	 � Investicij� valdymo �moni� �statyme ir šiame Prospekte leistinus investavimo 
objektus, vadovaujantis rizikos sumažinimo principu. 

Valdymo �mon�, valdydama fond	, privalo veikti kaip r�pestingas savininkas ir tik Investuotoj� ir kit� 
valdymo �mon�s klient� interesais. 

Valdymo �monei n�ra reikalingas Investuotoj� sutikimas vykdyti veikl	, susijusi	 su Fondo valdymu. 

Valdymo �mon� turi teis� � atlyginim	 už Fondo valdym	, �skaitant komisin� mokest� ir kompensacij	 už 
nuostolius. 

Valdymo �mon� turi teis� �steigti ir valdyti kelis fondus. 

Pareigos  
Valdymo �mon�s pareiga yra savo vardu teikti reikalavimus Depozitoriumo ir tre
i�j� asmen� atžvilgiu, 
jeigu tai kyla iš atitinkam� aplinkybi�. Vis d�lto, tai neapriboja Investuotoj� teisi� teikti tokius 
reikalavimus savo vardu. Valdymo �mon� privalo per savait� nuo pakeitim� atlikimo dienos raštu 
informuoti Komisij	 apie bet kokius pakeitimus Valdymo �mon�s ir Depozitoriumo suinteresuot� 
asmen� s	rašuose bei apie bet kokius pakeitimus ir papildymus Komisijai pateiktuose dokumentuose ir 
informacijoje. 

Atsakomyb�  
Valdymo �mon� neturi teis�s investuoti savo l�š� � kit	 investicij� valdymo �mon�. 

Valdymo �mon� atsako už nuostolius, kuriuos Investuotojai ar tretieji asmenys patyr� d�l to, kad 
Valdymo �mon�s darbuotojai ar �galioti asmenys pažeid� LR �statym�, Prospekto ar Fondo valdymo 
taisykli� reikalavimus, piktavališkai naudodamiesi jiems suteiktais �galiojimais ar aplaidžiai vykdydami 
savo pareigas. 

6.1.2.Valdymo �mon�s valdymas  
Valdyba yra Valdymo �mon�s vykdan
ioji institucija, valdanti Valdymo �mon�s turt	 ir disponuojanti 
jos kapitalu remiantis �statymais ir �stat� nuostatomis bei visuotini� akcinink�  susirinkim� nutarimais.  

Su Fondo valdymu susijusios teis�s ir pareigos  

1. Valdyba valdo ir tvarko visus Valdymo �mon�s reikalus. Ji atsako už vis	 Valdymo �mon�s �kin� 
veikl	, taip pat už �statym	 atitinkan
i	 buhalterin� apskait	. Valdyba atstovauja Valdymo �mon�. 
Valdyba tvarko Valdymo �mon�s turt	 ir valdo jos kapital	 pagal �statym� ir �stat� s	lygas bei 
akcinink� susirinkimo sprendimus. 
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2. Valdyb	 kart	 per ketvirt� turi pateikti ataskait	 apie savo veikl	 akcin�s bendrov�s tarybai, o met� 
pabaigoje – akcinink� susirinkimui. Valdybos pirmininkas (prezidentas) privalo informuoti tarybos 
pirminink	 apie kiekvien	 reikšmingesn� akcin�s bendrov�s veiklos aspekt	. 

3. Valdydama Valdymo �mon�s �steigtus ir perimtus fondus bei atlikdama investicijas fondo s	skaita, 
Valdyba �gyja informacij	 apie potencialius ar �gytus investicinius objektus  bei priži�ri j� finansin� ir 
ekonomin� pad�t�, � kuri� emituojamus vertybinius popierius bus ar buvo investuotas Fondo turtas. 

4. Valdyba užtikrina visapusišk	 Valdymo �mon�s ir kiekvieno valdomo fondo atskir	 kasdienin�s 
vidaus kontrol�s sistem	. 

5. Valdyba nuolatos, arba pasikviesdama kompetentingus asmenis: 

��vykdo investicini� fond� buhalterin� apskait	, vedant kiekvieno fondo buhalterin� apskait	 
atskirai, 

��rengia investicini� fond� metines ir pusmetines ataskaitas, 

��tvirtina kiekvieno Fondo metines ir pusmetines ataskaitas,  

��skiria ir patvirtina auditori�, atliekant� kiekvieno fondo metin�s ataskaitos patikrinim	, 

��vykdo kitas �statymuose ir �pareigojan
iuose Komisijos sprendimuose numatytas veiklas 
fond� aktyv� apskaitoje. 

Valdybos sud�tis: 

Sergejs Medvedevs -  Valdybos pirmininkas - prezidentas, 
LR pilietis, asmens kodas 161170-10613, 
AS “Parex Asset Management” Valdybos narys (2002 m.-šiuo metu), 
AS “Parekss atkl�tais pensiju fonds” Valdybos narys (2000 m.-šiuo metu). 

Aija K�aševa          - Valdybos pirmininko pavaduotoja - viceprezident� 
LR piliet�, asmens kodas 260759-11817, 
AS “Parex Asset Management Ukraine” generalin� direktor� (2004 m.-šiuo 
metu) 

Roberts Idelsons    -  Valdybos narys 
LR pilietis, asmens kodas 121274-10700; 
AS “Parex Asset Management” Valdybos pirmininkas - prezidentas (nuo-
2003 m.). 

6.1.3. Valdymo �mon�s Taryba 
Taryba – akcinink� išrinkta institucija, kuri	 Fondo prospekto patvirtinimo metu sudaro 5 
asmenys.  

Tarybos teis�s ir pareigos valdant Fond�: 
��Taryba turi teis� bet kuriuo metu pareikalauti Valdymo �mon�s valdybos ataskaitos apie 

Valdymo �mon�s, taip pat ir Fondo, pad�t�; 

��Taryba turi teis� patikrinti Valdymo �mon�s, taip pat ir Fondo, registrus ir dokumentus, 
vertybinius popierius ir kit	 turt	; 

��Taryba š� patikrinim	 gali patik�ti kuriam nors iš savo nari� ar pavesti atskirus klausimus 
išsiaiškinti kvie
iamam specialistui. 

Tarybos sud�tis : 

Jakovs Ma�kovs -   Tarybos pirmininkas, 
LR pilietis, asmens kodas 211153-12702; 
A/S “Melvic” - prezidentas (nuo 1997 m.) 
A/S “SUPER FM” Valdybos narys (nuo 2001 m.). 

Juris Punculs -    Tarybos pirmininko pavaduotojas, 
LR pilietis, asmens kodas 271254-13053, 
AS “Parekss atkl�tais pensiju fonds” viceprezidentas (nuo 2000 m.), 
Latvijos Komercini� bank� asociacijos priva
i� pensij� fond� komiteto 
narys. 
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Jurijs Cunajevs -    Tarybos narys, 
LR pilietis, asmens kodas 100554-10939 
AS “Parex Apdrošin�šanas Komp�nija” generalinio direktorius 
pavaduotojas (1995 m.– šiuo metu). 
AS “Baltic Polis” prezidentas (2000 m.– šiuo metu). 

Andris Mi�elsons -  Tarybos narys, 
LR pilietis, asmens kodas 300861 -12705 
SIA “Parex L�zings” direktorius (2000 m.– šiuo metu). 

Aivars Veiss -   Tarybos narys, 
LR pilietis, asmens kodas 110859-10517, 
AS “Parex Apdrošin�šanas Komp�nija” Valdybos pirmininkas (2004 m., 
Tarybos narys).  

6.1.4. Fondo valdytojas  
Valdymo �mon�s valdyba investiciniam fondui paskiria Fondo Investicij� komitet	, kur� sudaro ne 
mažiau kaip trys nariai. Komitetas vykdo Fondo valdytojo funkcijas ir veikia bei turi teis� leisti 
potvarkius d�l valdomo fondo turto, vadovaujantis Prospektu, Fondo valdymo taisykl�mis ir 
Valdymo �mon�s valdybos nutarimais. Investicij� komiteto sprendim� ir potvarki� pri�mimo 
tvarka yra reglamentuota Fondo valdymo taisykl�se.  

Investicij� komiteto nariai gali dirbti tik vienoje investicij� valdymo �mon�je. 

  Investicij� komiteto sud�t� paskirti Valdymo �mon�s valdybos nariai Sergejs Medvedevs ir 
Roberts Idelsons bei Edgars Makarovs (LR pilietis, a/k 060180-10600, AS “Parex Asset 
Management” Portfeli� valdymo skyriaus ved�jas). 

6.1.5. Kit� valdymo �mon�s  valdom� fond� ir valstyb�s remiam� pensij� plan� l�š� investavimo 
plan� pavadinimai.  

Valdymo �mon� valdo ši� valstyb�s remiam� pensij� plan� investicines l�šas: 

�� “Parekss Univers�lais pensiju pl�ns”,  

�� “Parekss Akt�vais pensiju pl�ns”. 

Valdymo �mon� valdo ši� investicini� fond� l�šas: 

�� “Parex Konservat�vais fonds”  

�� “Parex Sabalans�tais fonds”  

�� “Parex Eastern European Bond Fund” 

�� “Parex Baltijas Nekustam� "pašuma fonds” 

�� “Parex Russian Equity Fund”. 

6.1.6. Valdymo �monei mokamo atlyginimo dydis, šio atlyginimo nustatymo ir mok�jimo tvarka  

Valdymo �mon� gauna atlyginim	 už Fondo valdym	, lyg� 1,5% nuo Fondo aktyv� vert�s per 
metus, bei platinimo komisin� mokest�.  

Platinimo komisinis mokestis nustatomas šio Prospekto 8 skyriuje numatyta tvarka ir jo s	skaita 
išmokamas atlyginimas Platintojams. Atlyginimas Valdymo �monei už Fondo valdym	 
apskai
iuojamas kiekvien	 dien	 ir kaupiamas per m�nes�. Šis atlyginimas padengiamas iš Fondo 
turto kart	 per m�nes�, ne v�liau kaip per tris darbo dienas po eilinio kalendorinio m�nesio 
pabaigos. Valdymo �mon� apskai
iuoja, o Depozitoriumas patikrina, patvirtina ir perveda 
atlyginim	 Valdymo �monei. 
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Apskai
iuojant Valdymo �monei mokamo atlyginimo dyd� už Fondo valdym	 einam	j	 Fondo 
vert�s apskai
iavimo dien	, Valdymo �mon� daro prielaid	, kad Fondo ataskaitinius metus sudaro 
365 dienos: 

N
L

FAVSA tt
*

100*365
* 1�  

SAt        – Valdymo �monei mokamo atlyginimo dydis už Fondo valdym	 einam	j	 
Fondo vert�s apskai
iavimo dien	; 

FAVt – Fondo aktyv� vert� einam	j	 Fondo vert�s apskai
iavimo dien	; 

N  – kalendorini� dien� skai
ius nuo paskutin�s Fondo vert�s apskai
iavimo 
dienos; 

L1  – Valdymo �monei mokamo atlyginimo tarifas. 

Fondo aktyv� vert�  apskai
iuojama vadovaujantis šio prospekto 7.1 punktu. 

Valdymo �monei mokamo atlyginimo dydis už Fondo valdym	 per m�nes� apskai
iuojamas 
susumuojant Valdymo �monei mokam	 atlyginim	 už Fondo valdym	 už kiekvien	 Fondo vert�s 
apskai
iavimo dien	: 

�
�

�
K

t
tK SASA

1

 

SAk – Valdymo �monei mokamo atlyginimo dydis už Fondo valdym	 per einam	j� 
m�nes�; 

SAt – Valdymo �monei mokamo atlyginimo dydis už Fondo valdym	 už 
kiekvien	 Fondo vert�s apskai
iavimo dien	 ; 

K  – Fondo vert�s apskai
iavimo dien� skai
ius. 

6.2. Depozitoriumas  

Depozitoriumo pavadinimas:  Akcin� bendrov� “Parex banka” 

	steigimo data:    1992 met� geguž�s 14 d.  

Vieningas registracijos numeris:   40003074590 

Licencijos:    Licencija užsiimti kredito �staigos veiklai Nr.06.01.02/91 

Depozitoriumo juridinis adresas:  Smilšu g. 3, Ryga LV 1522, Latvija 

Depozitoriumo buvein�s vieta sutampa su juridiniu adresu. 

6.2.1. Depozitoriumo teis�s ir pareigos   
Teis�s 
Depozitoriumas veikia nepriklausomai nuo Valdymo �mon�s ir tik Investuotoj� interesais, jeigu tai 
neprieštarauja Investicij� valdymo �moni� �statymui ir kitiems galiojantiems LR normatyviniams 
aktams, Komisijos taisykl�ms, Fondo prospektui ir Fondo taisykl�ms. 

Depozitoriumas turi teis� � atlyginim	 už depozitoriumo sutartyje nustatyt	 paslaug� teikim	. 

Depozitoriumas turi teis� sutartimi perduoti Fondo turto saugojim	, Fondo s	skait� aptarnavim	 ir 
tarpinink� pareig� (tarpininkavimo sandori� vykdym	 vertybini� popieri� rinkoje) vykdym	 
tretiesiems asmenims. 

Fondo valdymo teisi� per�jimas depozitoriumui  
Jeigu Valdymo �mon�s teis� valdyti Fond	 baigiasi, teis� valdyti Fond	 pereina Depozitoriumui, 
išskyrus atvej�, kai Fondo valdymo teis�s perduodamos kitai valdymo �monei. 

Depozitoriumas, kuriam per�jo investicinio Fondo teis�s, turi visas Valdymo �mon�s teises, 
išskyrus teises emituoti jos valdomus Fondo investicinius vienetus  ir atlikti investicini� vienet� 
išpirkim	. 
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Per LR teisiniuose aktuose numatyt	 laik	 nuo Fondo valdymo teisi� per�jimo dienos 
Depozitoriumas perduoda Fondo valdymo teises kitai investicij� valdymo �monei. Jeigu per 
nustatyt	 laik	 Depozitoriumas neperduoda Fondo valdymo teises kitai investicij� valdymo �monei, 
Depozitoriumas privalo prad�ti vykdyti Fondo likvidavim	. 

Pareigos  
Depozitoriumas saugo Fondo turt	 LR normatyviniuose aktuose ir depozitoriumo sutartyje 
numatyta tvarka. 

Depozitoriumas stebi, kad investicini� vienet� emisija, pardavimas ir išpirkimas b�t� vykdomi 
Valdymo �mon�s vardu ir vadovaujantis Investicij� valdymo �moni� �statymu bei kitais 
galiojan
iais LR normatyviniais aktais, Fondo prospektu ir Fondo valdymo taisykl�mis. 

Depozitoriumas stebi, kad Fondo vert� b�t� apskai
iuojama vadovaujantis LR normatyviniais 
aktais, Komisijos taisykl�mis, Fondo prospektu ir Fondo valdymo taisykl�mis. 

Depozitoriumas vykdo Valdymo �mon�s ar Valdymo �mon�s �galiot� asmen� potvarkius, jeigu tai 
neprieštarauja Investicij� valdymo �moni� �statymui ir kitiems galiojantiems LR normatyviniams 
aktams, Komisijos taisykl�ms, Fondo prospektui ir Fondo valdymo taisykl�ms. 

Depozitoriumas užtikrina, kad Fondo pajamos b�t� panaudotos pagal Investicij� valdymo �moni� 
�statym	, atitinkamus LR normatyvinius aktus, Fondo prospekt	 ir Fondo valdymo taisykles. 

Depozitoriumas stebi, kad tinkamai b�t� vykdomi mok�jimai, nustatyti sandoriuose su Fondo turtu. 

Depozitoriumas savu vardu pateikia Investuotoj� reikalavimus Valdymo �mon�s atžvilgiu, jeigu 
atitinkamos aplinkyb�s to reikalauja. Tai neriboja Investuotoj� teisi� teikti tokius reikalavimus 
ieškovo vardu. 

Depozitoriumas nedelsiant informuoja Komisij	 ir Valdymo �mon�s Taryb	 apie Depozitoriumui 
žinomus Valdymo �mon�s veiksmus, prieštaraujan
ius LR normatyviniams aktams,  Fondo 
prospektui ir Fondo valdymo taisykl�ms ar depozitoriumo sutar
iai. 

   

Atsakomyb� 
Depozitoriumas yra visiškai atsakingas Investuotojams,  Valdymo �monei ir tretiesiems asmenims 
už nuostolius, kuriuos patyr�, jeigu Depozitoriumas s	moningai ar d�l aplaidumo pažeid� �statym	 
ar depozitoriumo sutart�. 

Jei Depozitoriumas dav� sutikim	 atlikti sandor�, neatitinkant� Investicij� valdymo �moni� �statymo 
ir atitinkam�  LR normatyvini� akt� taisykli�, ar nepateik� pretenzij� d�l ši� taisykli� pažeidimo, 
Depozitoriumas ir Valdymo �mon� yra solidariai atsakingi už Fondui padarytus nuostolius. 

Depozitoriumo teisi� perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia Depozitoriumo nuo LR 
normatyviniuose aktuose ir Depozitoriumo sutartyje numatytos atsakomyb�s. 

6.2.2. Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis, šio atlyginimo nustatymo ir mok�jimo tvarka  
Depozitoriumo atlyginimas padengiamas iš Fondo turto vadovaujantis šiuo Prospektu, Fondo 
valdymo taisykl�mis ir Depozitoriumo sutartimi. 

1) už fondo turto saugojim	 ir prieži�r	 Depozitoriumas gauna 0.175% atlyginim	 per metus 
nuo Fond� aktyv� vidutin�s vert�s. 

2) už sandorius su Fondo turtu Depozitoriumas gauna atlyginim	 - 6.00 EUR už sandor�. 

3) vertybini� popieri� �keitimas ir �keitimo nu�mimas – 20.00 EUR. 

Bendras depozitoriumo atlyginimas už Fondo turto saugojim	 ir kitas paslaugas, �skaitant 
ankstesniame punkte nurodytas, negali viršyti 0,5% nuo Fondo aktyv� vidutin�s vert�s per metus. 

Fondo aktyv� vert�  apskai
iuojama vadovaujantis šio prospekto 7.1 punktu. 

 

 

 

 

Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis �traukiamas � Fondo aktyv� vert�s apskai
iavim	 
einam	j	 Fondo vert�s apskai
iavimo dien	. Apskai
iuojant Depozitoriumui mokamo atlyginimo 
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dyd� einam�j� dien�, Valdymo �mon� daro prielaid	, kad Fondo ataskaitiniai metai susideda iš 
365 dien�: 

N
L

FAVTA tt
*

100*365
* 2�  

TAt  – Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis už Fondo valdym	 einam	j	 
   Fondo vert�s �vertinimo dien	; 
FAVt – Fondo aktyv� vert� einam	j	 Fondo aktyv� �vertinimo dien	; 
N  – kalendorini� dien� skai
ius nuo paskutin�s Fondo aktyv� �vertinimo 
dienos; 
L2  – Depozitoriumui mokamo atlyginimo tarifas. 

Atlyginimas už Fondo turto saugojim	 ir prieži�r	 Depozitoriumui mokamas vien	 kart	 per 
m�nes�. 

Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis per m�nes� apskai
iuojamas susumuojant 
Depozitoriumui mokam	 atlyginim	 už kiekvien	 Fondo vert�s �vertinimo dien	  

�
�

�
k

t
tk TATA

1  
TAk – Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis už einam	j� m�nes�; 
TAt  – Depozitoriumui mokamo atlyginimo dydis už kiekvien	 Fondo aktyv�  
   �vertinimo dien	; 
k  – Fondo aktyv� �vertinimo dien� skai
ius. 

6.3. Auditorius 
Auditoriaus pavadinimas:   SIA “Ernst & Young Baltic”  

Registracijas numeris:   40003593454 

Juridinis adresas:    Kronvalda bulvaras 3, Ryga, LV-1010, Latvija 

SIA “Ernst & Young Baltic” buvein� sutampa su juridiniu adresu. 

Licencijos: Latvijos Prisiekusi�j� auditori� asociacijos licencija audito paslaugoms teikti Nr. 17.  

SIA “Ernst & Young Baltic” yra viena didžiausi� audito, valdymo ir mokes
i� konsultavimo �moni� 
Latvijoje. 

Bendras Auditoriaus atlyginimas negali viršyti 0,10% Fondo aktyv� vidutin�s vert�s per metus.  

Planuojamas Auditoriui mokamo atlyginimo dydis per metus �traukiamas � Fondo vert�s apskai
iavim	 
palaipsniui – kiekvien	 dien	 vienodomis dalimis. Apskai
iuodama Auditoriui mokamo atlyginimo 
apimt� einam	j	 dien	, Valdymo �mon� daro prielaid	, kad Fondo ataskaitinius metus sudaro 365 dienos. 
Atlyginimas už Fondo audit	 atidedamas ir išmokamas auditoriui vien	 kart	 per metus.  
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7. FONDO VERT�S NUSTATYMO METODAI IR TVARKA   

7.1. Fondo aktyv� �vertinimo principai  

Fondo buhalterin� apskaita vykdoma vadovaujantis Investicij� valdymo �moni� �statymu, FKTK 
išleistomis Investicini� fond� ataskait� paruošimo taisykl�mis bei kitais LR normatyviniais aktais. 
Finansini� ataskait� straipsniams �vertinti naudojami Tarptautin�s apskaitos standart� tarybos išleisti 
Tarptautin�s apskaitos standartai. 

Fondo aktyv� �vertinimas atliekamas remiantis šiais apskaitos principais: 

1) daroma prielaida, kad Fondas bus valdomas ir toliau; 

2) bus naudojami tie patys vertinimo metodai, kaip ir ankstesniais metais; 

3) vertinimas atliekamas esant atitinkamam atsargumui: 
�� � fondo finansin� ataskait	 �traukiamos tik iki finans� ataskaitos sudarymo dienos gautos pajamos, 
�� atsižvelgiama � visas galimas išlaidas, nepriklausomai nuo j� atsiradimo laiko (t.y. išlaidas, 

susijusias su ataskaitiniais metais ir ankstesniais veiklos laikotarpiais); 

4) atsižvelgiama � su ataskaitini� met� laikotarpiais susijusias pajamas ir išlaidas, nepriklausomai nuo 
mok�jimo datos ir s	skaitos gavimo ar išrašymo datos; 

5) nurodomos visos pozicijos, galin
ios tur�ti esmin�s �takos fondo finansin�s apskaitos dokument� 
vartotoj� vertinimams ar sprendim� pri�mimams; 

6) aktyv� ir �sipareigojim� straipsniai bei sud�tin�s dalys vertinami atskirai; 

7) visi sandoriai surašomi ir atvaizduojami finansin�s apskaitos dokumentuose, atsižvelgiant � j� 
ekonomin� turin� ir esm�, o ne � teisin� form	. 

Išimtiniais atvejais galima nesilaikyti min�t� apskaitos princip�. Bet kuris toks atvejis turi b�ti 
paaiškintas finansin�s ataskaitos priede, nurodant �tak	 fondo aktyvams ir �sipareigojimams, finansinei 
pad�
iai ir finansiniams rezultatams. 

Vykdant Fondo buhalterin� apskait	, sandoriai užsienio valiuta perskai
iuojami LR piniginiais vienetais 
pagal LB nustatyt	 užsienio valiutos kurs	 sandorio dien	. Nustatant fondo ir fondo dalies vert�, turtas ir 
�sipareigojimai valiuta, kuri skiriasi nuo Fondo pagrindin�s valiutos, perskai
iuojami Fondo pagrindine 
valiuta, vadovaujantis Prospekto 7.1.7.punkto taisykl�mis. Pelnas ar nuostoliai iš valiut� kurs� 
svyravim�, padidinantys ar sumažinantys Fondo turto ir �sipareigojim� vert�, atitinkamai padidina ar 
sumažina Fondo vert�. 

Fondo vert� yra investicini� Fondo turto vert�s ir �sipareigojim� vert�s skirtumas. 

Fondo dalies vert�  yra fondo vert�s dalmuo iš apyvartoje esan
i� apyvartini� vienet� skai
iaus. 

Apyvartoje esan
i� apyvartini� vienet� skai
ius yra skirtumas tarp emituot� investicini� vienet� 
skai
iaus ir investicini� vienet�, išimt� iš apyvartos gavus išpirkimo pareikalavim	, skai
iaus. 

Fondo, �skaitant ir turto bei �sipareigojim� vert�, ir fondo dalies vert� nustatoma reguliariai, kiekvien	 
darbo dien	 po 18:00 val. 

Vadovaujantis Fondo Prospekto taisykl�mis ir LR normatyvini� akt� reikalavimais, „Parex Eastern 
European Balanced Fund” aktyvus gali sudaryti išskirtinai tik finansinis turtas (ži�r�ti termino 
“Finansin�s priemon�s” aiškinim	). 

Vis	 � Fond	 �traukt	 finansin� turt	 Fondo valdytojas paskirto � tokias kategorijas: 
�� Prekybiniais tikslais laikomas finansinis turtas; 
�� Iki termino pabaigos laikomas finansinis turtas. 

Prekybiniais tikslais laikomas finansinis turtas – finansinis turtas, �sigytas ar susidar�s dažniausiai tam, 
kad b�t� gautas pelnas d�l trumpalaiki� kain� svyravim�.  

Iki termino pabaigos laikomos investicijos  – fiksuot� ar nustatyt� mok�jim� ir fiksuoto termino 
finansinis turtas, kurias nutarta ir galima laikyti iki termino pabaigos. 

Fondo valdytojas gali �traukti finansin� turt	 � fiksuot� ar nustatyt� mok�jim� su fiksuotu terminu iki 
termino pabaigos laikom� investicij� kategorij	, jeigu jis turi ketinim� ir galimybi� laikyti š� finansin� 
turt	 iki gr	žinimo termino pabaigos.  

Fondo valdytojas vykdo finansinio turto su fiksuotu gr	žinimo terminu klasifikavim	 turto �sigijimo 
momentu ir reguliariai (kiekvieno m�nesio pabaigoje) apžvelgia aktyv� klasifikacij	. 
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Fondo aktyv� vertinimas atliekamas su atsargumu. Vertindamas finansin� turt	 Fondo valdytojas 
naudojasi šiais principais : 
�� Prekybiniais tikslais laikomas finansinis turtas �vertinamas jo tikr	ja verte. Tikroji vert� yra pinigin� 

suma, kuria turt	 galima pakeisti ar �sipareigojimus galima �vykdyti tarp gerai informuot�, 
suinteresuot� ir finansiškai nepriklausom� asmen�. 

�� Iki termino pabaigos laikomas finansinis turtas su fiksuotu gr	žinimo terminu �vertinamas jo 
amortizuota �sigijimo verte, naudojant faktinio pal�kan� tarifo metod	 (ž. punkt	 7.1.2.). 

Pirm	 kart	 pripaž�stant finansin� turt	 finansin�se ataskaitose, jis turi b�ti �vertintas �sigijimo verte, kuri 
yra už jas sumok�to atlyginimo tikroji vert�.   �sigijimo vert� �traukiamos sandori� išlaidos, tiesiogiai 
susijusios su �sigytu finansiniu turtu. 

7.1.1. Prekybiniais tikslais laikom� skolos vertybini� popieri� �vertinimas 

Biržose ar kitose reguliuojamose rinkose kotiruojam�, prekybiniais tikslais laikom� skolos 
vertybini� popieri� tikroji vert� yra nustatoma remiantis Depozitoriumo turimomis paskutin�mis 
paskelbtomis ar žinomomis rinkos kainomis.   

Tuo atveju, jeigu vertybini� popieri� pajamos išmokamos kupono forma ir biržos kaina neapima 
atid�t� pal�kan� arba kupono dali�, atid�tos pal�kanos ar kupono dalys pridedamos tokia 
apimtimi, kuri atitinka laikotarp� nuo kupono apskai
iavimo pradžios datos iki Fondo vert�s 
apskai
iavimo dienos. 

7.1.2. Iki termino pabaigos laikom� ir viešai neprekiaujam� skolos vertybini� �vertinimas    

Iki termino pabaigos laikomi skolos vertybiniai popieriai ir skolos vertybiniais popieriai, kuriais 
n�ra viešai prekiaujama biržose ar kitose reguliuojamose rinkose, �vertinami amortizuoto �sigijimo 
verte, apskai
iuota naudojant faktinio pal�kan� tarifo metod	, vadovaujantis kuriuo vertybiniai 
popieriai apskaitomi j� �sigijimo ir amortizuoto diskonto ar antkainio (Agio, Disagio) vert�s 
bendroje sumoje, pajamoms pripažinti ir apskaitos vertei sumažinti naudojant tarif	, kuris tiksliai 
diskontuoja ateities piniginius mok�jim� srautus, numatomus iki finansini� l�š� terminio pabaigos 
ar kito pal�kan� tarifo pasikeitimo datos, iki finansini� l�š� dabartin�s apskaitos vert�s.  

Tuo atveju, jeigu vertybini� popieri� pajamos išmokamos kupono forma, atid�tos pal�kanos ar 
kupono dalis priskai
iuojama tokia apimtimi, kuri atitinka laikotarp� nuo kupono apskai
iavimo 
pradžios datos iki Fondo vert�s apskai
iavimo dienos. 

7.1.3. Nuosavyb�s vertybini� popieri� �vertinimas  

Biržose ar kitose reguliuojamose rinkose kotiruojam� nuosavyb�s vertybini� popieri� vert� 
nustatoma remiantis Depozitoriumo turimomis paskutin�mis paskelbtomis ar žinomomis rinkos 
kainomis. 

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai, prekiaujami fond� biržose ar kitose reguliuojamose rinkose, 
�vertinami pagal j� �sigijimo vert�. Laikantis saugumo principo, šie aktyvai vertinami žemesne 
kaina, jeigu tokia tampa žinoma Depozitoriumui ar rinkoje atliktiems sandoriams. Informacij	 apie 
rinkoje atliktus sandorius galima gauti iš oficiali� ir vieš�j� informacini� šaltini� (pvz., laikraš
i�, 
žini� agent�r�). 

7.1.4. Investicini� fond� vienet� �vertinimas  

Atvir� investicini� fond� investicini� vienet� ar jiems prilyginam� bendr� investicij� �moni� 
investicini� vienet� (dali�) vert� nustatoma remiantis Fondo vert�s apskai
iavimo dien	 galiojan
ia 
fondo investicini� vienet� išpirkimo kaina. 

7.1.5. Terminuot� ind�li� �vertinimas  

Visi terminuoti ind�liai klasifikuojami kaip iki termino pabaigos laikomos finansin�s l�šos, 
apskai
iuojamos prie terminuoto ind�lio pagrindin�s sumos pridedant atid�t	 pal�kan� dal�, kuri 
apskai
iuojama laikotarpyje nuo paskutin�s pal�kan� išmok�jimo datos iki Fondo vert�s 
apskai
iavimo datos. 

 

 

7.1.6. Išvestini� finansini� priemoni� �vertinimas  
Biržose ar kitose reguliuojamose rinkose kotiruojamos išvestin�s finansin�s priemon�s �vertinamos 
pagal kain	, už kuri	 ši	 priemon� galima parduoti (paskutin� pirkimo kaina biržos uždarymo 
momentu Fondo vert�s apskai
iavimo dien	). 
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Biržose ar kitose reguliuojamose rinkose nekotiruojamos išvestin�s finansin�s priemon�s 
�vertinamos pagal išpirkimo kain	 arba pagal kompensuojam	 sandorio kain	, kuri	 raštu patvirtina 
sandorio partneris Fondo vert�s apskai
iavimo dien	, arba pagal kain	, apskai
iuojam	  pagal 
bazin� aktyvo rinkos kain	. Kompensuojamas sandoris yra sandoris, kur� sudarius išvestin� 
finansin� priemon� yra likviduojama. 

Vertybini� popieri� ateities (future) sandoriai �vertinami pagal atitinkamos biržos ar 
reguliuojamos rinkos, kuriame jie pasirašomi, išpirkimo kain	 biržos uždarymo momentu Fondo 
vert�s apskai
iavimo dien	. 

Valiutos ateities (forward) sandoriai �vertinami tikr	ja verte, naudojant pozicijos uždarymo 
išlaid� metod	. Valiutos ateities (forward) sandorio tikroji vert� yra skirtumas tarp �sigyjamos 
valiutos vert�s ir parduodamos valiutos vert�s, perskai
iuotos pagal  kompensuojamojo ateities 
(forward) sandorio kurs	 Fondo vert�s apskai
iavimo dien	. Tuo atveju, jeigu sandorio partnerio  
patvirtinto kurso n�ra, sandoris vertinamas verte, apskai
iuota pagal bazin� aktyvo rinkos kain	, 
t.y. naudojant einam�j� valiutos keitimo kurs� ir rinkos pal�kan� tarifus. 

SWAP (valiut� keitimo sandoris) laikomas dviej� dali� priemone – einamasis valiutos keitimo 
sandoris (spot) ir valiutos ateities (forward) sandoris. Tod�l kiekviena sandorio dalis �vertinama 
atskirai, taikant metodus, naudojamus �vertinant atitinkam	 priemon�. 

7.1.7. Aktyv� valiutomis, kurios skiriasi nuo Fond� pagrindin�s valiutos, perskai
iavimas 

Aktyvai valiuta, kuri skiriasi nuo Fondo pagrindin�s valiutos, paskai
iuojami Fondo pagrindine 
valiuta pagal žini� ir informacijos  agent�ros “Bloomberg” ar kit� lygiaver
i� informacijos šaltini�  
atitinkamos valiutos kurs	, nustatyt	 Fondo vert�s apskai
iavimo dien	.  

7.2. Fondo �sipareigojim� vert�s apskai
iavimas  

	sipareigojim� vert� apskai
iuojama susumuojant visus Fondui priklausan
ius mok�jimus, �skaitant 
Depozitoriumui, Auditoriui ir tretiesiems asmenims iš Fondo turto mokamus atlyginimus, su Fondo 
paskolomis susijusius �sipareigojimus ir kitus �sipareigojimus. 

 sipareigojimai užsienio valiuta parskai
iuojami Fondo pagrindine valiuta pagal žini� ir informacijos  
agent�ros “Bloomberg” ar kit� lygiaver
i� informacijos šaltini�  atitinkamos valiutos kurs	, nustatyt	 
Fondo vert�s apskai
iavimo dien	. 

7.3. Pajam� ir išlaid� apskaita  
Su ataskaitiniu laikotarpiu susijusios pajamos ir išlaidos atvaizduojamos investicij� pajam� ataskaitoje,  
nepriklausomai nuo j� gavimo ar mok�jimo datos. Atid�tos pajamos �traukiamos � Fondo investicij� 
pajam� ataskait	 tik tada, jeigu n�ra joki� abejoni� d�l j� gavimo. 

7.4. Atsakomyb� 
Valdymo �mon� visapusiškai atsako už Fondo vert�s ir Fondo dalies vert�s apskai
iavimo atitikt� 
 statymo, Fondo prospekto ir Fondo valdymo taisykli� reikalavimams. 

Depozitoriumas stebi Fondo vert�s ir Fondo dalies vert�s nustatymo atitikt�  statymui, Finans� ir 
kapitalo rinkos komisijos taisykl�ms, Fondo prospektui ir Fondo valdymo taisykl�ms. Aktyv� 
vertinimas atliekamas remiantis Depozitoriumo pateikta informacija apie Fondo turtin� (pinig� s	skait�, 
vertybini� popieri� portfelio ir kito turto) pad�t� ir šio Prospekto 7 skyriuje numatyta tvarka. 

7.5. Fondo vert�s nustatymo periodiškumas ir informacijos apie Fondo vert paskelbimas 
Fondo vert� nustatoma kiekvien	 dien	, gavus pranešim	 apie Fondo portfelio sud�t� iš Depozitoriumo, 
pateikiamo Valdymo �monei kiekvien	 darbo dien	 po 18:00 val. 

Valdymo �mon� paskelbia informacij	 apie Fondo vert�, nustatyt	 ankstesn� darbo dien	,  kit	 darbo 
dien	 nuo 10:00 val.; taip pat j	 galima sužinoti telefonu Prospekte nurodytais Valdymo �mon�s telefono 
numeriais ar asmeniškai atvykus � Valdymo �mon�s buvein� ar pas Platintoj	.  
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8. Investicini� vienet� pardavimas   
Investiciniai vienetai leidžiami � vieš	 apyvart	 �registravus AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba" 
�steigt	 investicin� fond	 „Parex Eastern European Balanced Fund” Finans� ir kapitalo rinkos komisijoje ir 
�traukus investicinius vienetus � Latvijos Centrin� depozitorium	.  

„Parex Eastern European Balanced Fund” investicini� vienet� emisijos apimtis ir laikas neribojami. 

8.1.  Paraišk� atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti pateikimo tvarka ir vietos  
Kiekvienas investuotojas gali pateikti paraiškas neribotam investicini� vienet� kiekiui. Minimali 
investicija � Fond	 yra 1 (vienas) investicinis vienetas.  
 
Paraiškas Fondo investicij� vienetams �sigyti galima pateikti Valdymo �mon�s buvein�je, Basteja 
bulvaras 14, Rygoje, LV 1050, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba kreipiantis � Platintojus. 

Prospekto platinimo metu Fondo investicij� vienet� Platintojai yra šie: 

� AS “Parex Asset Management”  Basteja bulvaras 14, Ryga, LV 1050, 
tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622; 

� AS “Parex banka”,    Smilšu g. 3, Ryga, LV 1522, 
tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001 

taip pat: 
� AS “Parex banka” filialai ir klient� aptarnavimo centrai. Filial� ir klient� aptarnavimo centr� adresus 
galima sužinoti AS “Parex banka”  arba paskambinus banko telefon� numeriais darbo metu bei banko 
interneto puslapyje www.parex.lv. 

 
Paraiškas Fondo investicij� vienetams �sigyti galima pateikti Valdymo �monei ar Platintojams kiekvien	 
darbo dien	 nurodytu darbo laiku.  

Jeigu Valdymo �mon� gavo ir patvirtino Paraišk	 iki 18:00 val. Latvijos laiku, tai ji �vykdoma už 
Paraiškos gavimo dien	 nustatyt	 Fondo investicini� vienet� kain	, nustatom	 po 18:00 val. 
Jeigu Valdymo �mon� gavo ir patvirtino Paraišk	 po 18:00 val. Latvijos laiku, tai tokia Paraiška 
Valdymo �mon�s nuoži�ra gali b�ti laikoma gauta kit	 darbo dien	.  
Platintojai turi teis� � Fondo investicini� vienet� platinimo organizavimo proces	 �traukti tre
iuosius 
asmenis, tarp j� ir tarpininkus, pardavimo atstovus ir kitus asmenis, turin
ius teis� teikti tokio pob�džio 
paslaugas. Platintojas organizuoja ir priži�ri, kad Fondo investicini� vienet� pardavimas ir išpirkimas 
b�t� atliekamas vadovaujantis LR teis�s akt�, Prospekto ir Fondo valdymo aisykli� nustatyta tvarka. 
Platintojo pareig� perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia nuo LR �statyme numatytos 
atsakomyb�s. 
Norint pateikti paraiškas Fondo investiciniams vienetams �sigyti, Investuotojai privalo tur�ti atidarytas 
pinig� (atsiskaitom	sias) ir finansini� priemoni� s	skaitas ir užpildyti bei pateikti Valdymo �monei ar 
Platintojui nustatytos formos Paraišk	 atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti. 
Pasirašydamas Paraišk	, Investuotojas patvirtina, kad jis yra susipažin�s su Prospekte ir Fondo valdymo 
taisykl�se esan
ia informacija ir sutinka su jos s	lygomis.  
Investicini� vienet� �sigijimo Paraiškoje nurodoma Fondo valdymo taisykli� 6.2 punkte pateikta 
informacija. Investuotojas Paraiškoje atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti 
pasirinktinai nurodo investicini� vienet� �sigijimo b�d�: pateikia paraišk	 atitinkamam investicini� 
vienet� skai
iui �sigyti arba nurodo atitinkam	 pinig� sum	 investiciniams vienetams �sigyti. 
Paraiškos atvirto investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti priimamos ir registruojamos  
vadovaujantis Fondo valdymo taisykl�mis. 
Valdymo �mon�s pareiga yra �vykdyti tik tiksliai užpildytas ir apiformintas Paraiškas atviro investicinio 
fondo investiciniams vienetams �sigyti. Už Paraiškoje nurodytos informacijos teisingum	 ir 
visapusiškum	 atsako Investuotojas. 

8.2. Investicini� vienet� pardavimo kainos apskai
iavimo metodai ir periodiškumas  
Fondo investicini� vienet� pardavimo kaina yra kintama ir nustatoma kiekvien	 darbo dien	 kartu su 
Fondo dalies verte. 
Investicini� vienet� pardavimo kain� sudaro investicinio fondo dalies vert� ir komisinis mokestis už 
investicini� vienet� platinim	. 
Fondo dalies vert� nustatoma kiekvien	 darbo dien	  ir informacija apie tai gaunama Valdymo �mon�s 
buvein�je ar paskambinus Valdymo �mon�s telefon� numeriais darbo metu. Toki	 informacij	 galima 
gauti ir tarpininkaujant Platintojui, kreipiantis � Platintoj	 nurodytu adresu ar paskambinus 8.1 punkte 
nurodytais Platintojo telefono numeriais. 
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Fondo dalies vert�  yra Fondo vert�s dalmuo iš apyvartoje esan
i� investicini� vienet� skai
iaus.  

Fondo vert� yra investicinio Fondo turto vert�s ir �sipareigojim� vert�s skirtumas. 

Komisinio mokes
io dydis už investicini� vienet� platinim	 apskai
iuojamas procentais nuo Fondo 
dalies vert�s. Vadovaujantis Prospekto 2.1 punktu, maksimalus komisinio mokes
io dydis yra 
nustatomas 3.0% nuo Fondo dalies vert�s.  

Apskai
iuojant investicini� vienet� platinimo kain	, pagrindu imama Fondo dalies vert�, nustatyta  
Paraiškos atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti gavimo dien	, o paskelbiama 
ateinan
i	 darbo dien	.  

8.3.  Atsiskaitym� tvarka  
Investiciniai vienetai emituojami tik sumok�jus vis	 ši� vienet� kain	 pinigais.  

Fondo investiciniai vienetai parduodami už kain	, nustatyt	 t	 dien	, kai Valdymo �mon� gavo ir 
patvirtino Paraišk	 atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti. 

Vadovaujantis Prospekto 8.1.punktu ir remiantis Investuotojo pasirinktu investicini� vienet� �sigijimo  
variantu, Valdymo �mon� ar Platintojas atitinkamai pagal Paraišk	 apskai
iuoja nurodyt	 pinig� sum	 
atitinkant� investicini� vienet� skai
i� ar nurodyt	 investicini� vienet� skai
i� atitinkan
i	 pinig� sum	. 

Ne v�liau kaip per penkias darbo dienas po Paraiškos atviro investicinio fondo investiciniams vienetams 
�sigyti pateikimo Valdymo �monei ar Platintojui, Investuotojas privalo sumok�ti investicini� vienet� 
kain	 � Fondo s	skait	 Depozitoriume. Jeigu pinig� suma už investicini� vienet� �sigijim	 per nustatyt	 
laik	  nepervedama � Fondo atsiskaitom	j	 s	skait	, Paraiška laikoma negaliojan
ia ir netenka galios. 

Jeigu Depozitoriumas ir Investuotojo einamosios (atsiskaitomosios) s	skaitos  tur�tojas yra finansini� 
priemoni� s	skait� tur�tojas,  Paraiškos atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti 
Valdymo �monei ar Platintojui prilyginamos pavedimui d�l finansini� priemoni� pirkimo. Remiantis 
paraiška atviro investicinio fondo investiciniams vienetams �sigyti, Depozitoriumas atlieka pinig� ir 
vertybini� popieri� nurašymus. Depozitoriumas nurašo investiciniams vienetams �sigyti reikaling	 
pinig� sum	 iš Investuotojo s	skaitos ir perveda j	 � Fondo atsiskaitom	j	 s	skait	 Depozitoriume. 
Gavusi pinigus Fondo atsiskaitomojoje s	skaitoje Depozitoriume, Valdymo �mon� išleidžia naujus 
investicinius vienetus ir nedelsiant perveda juos � Investuotojo finansini� priemoni� s	skait	 
Depozitoriume. 

Jeigu Investuotojo einamosios (atsiskaitomosios) s	skaitos ir finansini� priemoni� s	skaitas turi kuris 
nors kitas s	skait� tur�tojas, tai Investuotojas asmeniškai privalo pervesti Fondo investiciniams 
vienetams �sigyti reikaling	 pinig� sum	 � Fondo atsiskaitom	j	 s	skait	 Depozitoriume. Sandorio 
patvirtinim	, kuriame nurodyta tiksli pinig� suma, kuri	 Investuotojas privalo pervesti � Fondo 
atsiskaitom	j	 s	skait	 Depozitoriume, Investuotojas pasirinktinai gali gauti Valdymo �mon�s buvein�je 
arba faksu, arba pas Platintoj	 nustatyta tvarka.  

Valdymo �mon� išleidžia naujus investicinius vienetus tik po to, kai Investuotojas perved� investiciniams 
vienetams �sigyti reikaling	 pinig� sum	 � Fondo atsiskaitom	j	 s	skait	 Depozitoriume. Investiciniai 
vienetai pervedami � ši	 Investuotojo finansini� priemoni� s	skait	 ne v�liau kaip per tris dienas, gavus 
pinigus Fondo atsiskaitomojoje s	skaitoje.  

Atsiskaitymai už investicinius vienetus atliekami Fondo pagrindine valiutai (eurais).  

Atsiskaitymai už investicinius vienetus gali b�ti atliekami kitokia tvarka: 
�� Investuotojams ir Valdymo �monei ar Platintojui susitarus;  
�� Valdymo �monei pareikalavus ir tuo atveju, jeigu � Investuotojo Fond	 investuojama pinig� suma   

viršija 5% Fondo vert�s. 

Visas Investuotojo patiriamas išlaidas d�l investicini� vienet� �sigijimo (banko komisiniai už operacijas 
su finansin�mis priemon�mis / atsiskaitomosiomis s	skaitomis ir pan.) padengiamos Investuotojo 
s	skaita. 

Jeigu Investuotojas šiame punkte nustatyta tvarka ir laiku nesumoka investicini� vienet� �sigijimui 
apmok�ti reikalingos pinig� sumos � Fondo s	skait	 Depozitoriume, tai Investuotojo pareiga padengti 
visas išlaidas ir Fondo nuostolius, kurie atsirado d�l Investuotojo pateiktos Paraiškos atviro investicinio 
fondo investiciniams vienetams �sigyti ne�vykdymo. 

8.4. Investicini� vienet� antrin� apyvarta  
Fondo investicinius vienetus galima nupirkti ar parduoti už biržos rinkos rib� vadovaujantis Finans� 
priemoni� rinkos �statymo nuostatomis. Valdymo �mon� nenustato kainos sandoriams su Fondo 
investiciniais vienetais antrin�je rinkoje. Valdymo �mon� taip pat neatsako už jos emituot� Fondo 
investicini� vienet� kain� svyravim	 investicini� vienet� antrin�je rinkoje. 
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9. INVESTICINI� VIENET� IŠPIRKIMAS IR SUSIGR�ŽINIMAS   
9.1.  Paraišk� atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti pateikimo tvarka ir vietos  

Valdymo �mon� Investuotojui pareikalavus atlieka investicini� vienet� išpirkim	. 

Valdymo �mon� išperka investicinius vienetus po to, kai pateikiama ir �registruojama išpirkimo Paraiška. 

Kad b�t� pateiktas prašymas „Parex Eastern European Balanced Fund“ investiciniams vienetams 
išpirkti, investuotojas privalo pateikti Valdymo �monei ar Platintojui Paraišk	 atviro investicinio fondo 
investiciniams vienetams išpirkti. 

Investuotojas  Paraišk	 atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti gali pateikti Valdymo 
�monei ar Platintojams Prospekto 8.1 punkte min�tais adresais, Platintoj� nustatytu darbo metu.  

Jeigu Valdymo �mon� gavo ir patvirtino Paraišk	 iki 18:00 val. Latvijos laiku, tai ji �vykdoma už 
Paraiškos gavimo dien	 nustatyt	 Fondo investicini� vienet� išpirkimo kain	, nustatom	 po 18:00 val. 
Jeigu Valdymo �mon� gavo ir patvirtino Paraišk	 po 18:00 val. Latvijos laiku, tokia Paraiška Valdymo 
�mon�s nuoži�ra gali b�ti laikoma gauta kit	 darbo dien	.  

Investicini� vienet� išpirkimo Paraiškoje nurodoma Fondo taisykli� 6.6 punkte pateikta informacija. 

Investuotojas Paraiškoje atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti pasirinktinai nurodo 
investicini� vienet� išpirkimo b�d�: nurodo nustatyt	 Investicini� vienet� skai
i� išpirkimui arba už 
investicini� vienet� išpirkim	 gaunam� pinig� sum	.  

Galioja tik teisingai užpildytos Paraiškos. Už Paraiškoje nurodytos informacijos teisingum	 ir išsamum	 
atsako Investuotojas. 

9.2. Investicini� vienet� išpirkimo kainos apskai
iavimo metodai ir periodiškumas 
Investicini� vienet� išpirkimo kaina yra lygi investicinio Fondo dalies vertei, nustatytai t	 dien	, kai 
Valdymo �mon� gavo ir patvirtino Paraišk	 atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti. 

Fondo vert� ir Fondo dalies vert� nustatoma kiekvien	 darbo dien	, o informacija apie tai gaunama 
Valdymo �mon�s buvein�je ar paskambinus Valdymo �mon�s telefon� numeriais darbo metu. Toki	 
informacij	 galima gauti tarpininkaujant Platintojui, kreipiantis � Platintoj	 nurodytu adresu, ar 
paskambinus 8.1 punkte nurodytais Platintojo telefono numeriais. 

Investicini� vienet� išpirkimo kaina mokama Fondo pagrindine valiuta (eurais).  

Investicini� vienet� išpirkimui komisinis mokestis netaikomas.  

9.3. Atsiskaitym� tvarka   
Fondo investiciniai vienetai išperkami už kain	, nustatyt	 t	 dien	, kai Valdymo �mon� gavo ir patvirtino 
Paraišk	 atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti. 

Vadovaujantis Prospekto 9.1.punktu ir remiantis Investuotojo pasirinktu investicini� vienet� išpirkimo 
b�du, Valdymo �mon� ar Platintojas pagal Paraišk	 apskai
iuoja nurodyt	 pinig� sum	 atitinkant� 
investicini� vienet� skai
i� ar nurodyt	 investicini� vienet� skai
i� atitinkan
i	 pinig� sum	. 

Ne v�liau kaip per penkias darbo dienas po Paraiškos pateikimo atviro investicinio fondo investiciniams 
vienetams išpirkti Valdymo �monei ar Platintojui, Investuotojas privalo pervesti išperkamus investicinius 
vienetus � Fondo emisijos s	skait	 Depozitoriume. Jeigu išperkam� investicini� vienet� skai
ius  per 
nustatyt	 laik	  nepervedamas � Fondo emisijos s	skait	, Paraiška laikoma negaliojan
ia ir netenka 
galios. 

Jeigu Depozitoriumas ir Investuotojo atsiskaitomosios s	skaitos tur�tojas yra finansini� priemoni� 
s	skait� tur�tojas,  Paraiškos atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti Valdymo �monei 
ar Platintojui prilyginamos pavedimui d�l finansini� priemoni� pardavimo. Remdamasis Paraiška atviro 
investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti, Depozitoriumas atlieka pinig� ir vertybini� popieri� 
nurašymus. Depozitoriumas nurašo išperkamus investicinius vienetus iš Investuotojo s	skaitos ir perveda 
juos � Fondo emisijos s	skait	 Depozitoriume. Išperkamiems investiciniams vienetams patekus � Fondo 
emisijos s	skait	 Depozitoriume, Valdymo �mon� nedelsiant juos realizuoja ir per vien	 darbo dien	 
perveda � Investuotojo atsiskaitom	j	 s	skait	 išperkamus investicinius vienetus atitinkan
i	 pinig� sum	 
Fondo pagrindine valiuta. 

Jeigu Investuotojo atsiskaitom	j	 s	skait	 ir finansini� priemoni� s	skait	 turi kuris nors kitas s	skait� 
tur�tojas, Investuotojas asmeniškai privalo pervesti išperkam� Fondo investicini� vienet� skai
i� � 
Fondo emisijos s	skait	 Depozitoriume. Tuo atveju, jeigu Investuotojas Paraiškoje yra nurod�s už 
išperkamus investicinius vienetus gaunam	 pinig� sum	, tai sandorio patvirtinim	, kuriame yra 
nurodytas tikslus išperkam� investicini� vienet� skai
ius, kur� Investuotojas privalo pervesti � Fondo 
emisijos s	skait	 Depozitoriume,  Investuotojas pasirinktinai gali gauti Valdymo �mon�s buvein�je arba 
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faksu, ar pas Platintoj	 jo nustatyta tvarka. Gavus investicinius vienetus Fondo emisijos s	skaitoje 
Depozitoriume, Valdymo �mon� nedelsiant juos realizuoja ir per tris darbo dienas perveda � Investuotojo 
atsiskaitom	j	 s	skait	 išperkamus investicinius vienetus atitinkan
i	 pinig� sum	 Fondo pagrindine 
valiuta. 

Visos Investuotojo patiriamos išlaidos d�l investicini� vienet� išpirkimo  (banko komisiniai už 
operacijas su vertybiniais popieriais / pinig� atsiskaitomosiomis s	skaitomis ir pan.) padengiamos 
Investuotojo s	skaita. 

Tuo atveju, jeigu Investuotojas ar investuotojai per 3 dienas pateikia Paraiškas atviro investicinio fondo 
investiciniams vienetams išpirkti, kuri� suma viršija 10% Fondo vert�s ir j� vykdymas gali tur�ti 
esmin�s �takos kit� Investuotoj� interesams, išpirkimo atsiskaitym� terminas gali b�ti prat�stas iki 
septyni� darbo dien�.  

Valdymo �mon� privalo vykdyti tik tas Paraiškas, kuriose tiksliai nurodyta visa ten reikalaujama 
informacija. Už Paraiškoje nurodytos informacijos teisingum	 ir visapusiškum	 atsako Investuotojas. 

Jeigu Investuotojas šiame punkte nustatyta tvarka ir laiku neperveda išperkam� investicini� vienet� � 
Fondo emisijos s	skait	 Depozitoriume, Investuotojas privalo padengti visas išlaidas ir Fondo 
nuostolius, kurie atsirado d�l Investuotojo pateiktos Paraiškos atviro investicinio fondo investiciniams 
vienetams išpirkti ne�vykdymo. 

Iš�mus investicinius vienetus iš apyvartos, visos su investiciniais vienetais susijusios teis�s Investuotojui 
baigiasi, išskyrus reikalavimo teis� investicini� vienet� išpirkimo kainos dydžio ribose.  

Fondo investicinius vienetus galima parduoti už biržos rinkos rib� vadovaujantis Finans� priemoni� 
rinkos �statymo nuostatomis. Valdymo �mon� neturi teis�s nustatyti ši� vertybini� popieri� kainos 
antrin�je rinkoje ir neatsako už jos emituot� Fondo investicini� vienet� kain� svyravim	 investicini� 
vienet� antrin�je rinkoje. 

9.4. Investicini� vienet� susigr�žinimo taisykl�s ir tvarka  
Jeigu d�l Valdymo �mon�s kalt�s Fondo prospekte ir prie jo pridedamuose dokumentuose informacija, 
turinti svarbios reikšm�s vertinant investicinius vienetus, yra neteisinga ar neišsami, Investuotojas turi 
teis� pareikalauti, kad Valdymo �mon� susigr	žint� jo investicinius vienetus ir atlygint� jam visus d�l 
šios priežasties patirtus nuostolius. 

Ieškinys teikiamas per 6 m�nesius nuo dienos, kai Investuotojas sužinojo, kad informacija yra neteisinga 
ar neišsami, ta
iau ne v�liau kai per tris metus nuo investicini� vienet� �sigijimo dienos. 

9.5. Aplinkyb�s, kai galima sustabdyti investicini� vienet� išpirkim� ir susigr�žinim�  

Neeilin�s pad�ties finans� rinkoje atveju (laikinai uždaromos fond� biržos, bankai, brokeri� bendrov�s  
ar d�l koki� nors kitoki� priežas
i� negali b�ti vykdomi sandoriai su vertybiniais popieriais) arba 
atsiradus nenugalimoms aplinkyb�ms, Valdymo �mon� gali sustabdyti Fondo investicini� vienet� 
prekyb	 ši� aplinkybi� veikimo laikotarpiu. Valdymo �mon� nedelsiat informuos kiekvien	 investuotoj	 
asmeniškai arba paskelbs atitinkam	 pranešim	 viename iš dienraš
i�. 

Investicini� vienet� išpirkim	 ir sugr	žinim	 galima sustabdyti tais atvejais, kai Komisija pasinaudoja 
savo teise apriboti Valdymo �mon�s teises disponuoti Fondo s	skaitomis ir Fondo likvidavimo atveju. 

Prad�jus investicinio Fondo likvidacij	, investicini� vienet� išpirkimo ir sugr	žinimo negalima vykdyti. 

Fondo likvidavimo atveju, Fondo kreditori� ir investuotoj� reikalavimai patenkinami �statym� numatyta 
tvarka. 
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10. FONDO PAJAM� PASKIRSTYMAS   
Iš Fondo turto gautos pajamos investuojamos � Fond	. 

Investuotojas dalyvauja iš Fondo turto gaut� pajam� paskirstymo sandoriuose proporcingai jam 
priklausan
i� investicini� vienet� skai
iui. 

Investicij� pajamos fiksuojamos (atvaizduojamos) investicini� vienet� vert�s išaugime ar sumaž�jime. 
Fondo dalies vert� nustatoma kiekvien	 darbo dien	, remiantis LR teis�s aktais, šio Prospekto ir Fondo 
valdymo nuostat� taisykl�mis. 

Investuotojas gali gauti savo pajamas iš Fondo dalies pinigais, tik pareikalav�s, kad Valdymo �mon� išpirkt� 
šiuos vertybinius popierius arba jei  juos parduot�. 
 



AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba”   „Parex Eastern European Balanced Fund” 

- 32 - 

11. FONDO LIKVIDAVIMAS  

Fondo likvidavimas atliekamas Investicij� valdymo valdymo �moni� �statyme nustatyta tvarka. Fondo 
likvidavim	 vykdo likvidatorius. Likvidatorius gali b�ti pati Valdymo �mon�, Depozitoriumas ar 
Komisijos paskirtas asmuo. 

Valdymo �mon� gali prad�ti likviduoti Fond	, pranešdama apie tai investuotojams ne v�liau kaip prieš tris 
m�nesius. 

Taip pat Fondo likvidavimas vykdomas, jeigu: 
�� kita dien	 po Depozitoriumo sutarties pasibaigimo n�ra �sigaliojusi nauja Depozitoriumo sutartis; 
�� � apyvart	 n�ra išleidžiamas nei vienas investicinis vienetas per metus nuo Fondo �steigimo; 
�� visi atvirojo fondo Investuotojai yra pasinaudoj� susigr	žinimo teis�mis ir Valdymo �mon� priima 

sprendim	 likviduoti Fond	. 

Apie Fondo likvidavimo pradži	 likvidatorius nedelsiant informuoja Komisij	 ir paskelbia atitinkam	 
pranešim	 laikraštyje "Latvijas V�stnesis". 

Jeigu Valdymo �mon� ar Depozitoriumas nepradeda Fondo likvidavimo per m�nes� nuo tos dienos, kai 
likvidavimas tur�jo b�ti prad�tas, Komisija turi teis� paskirti Fondo likvidatori�. Šis Fondo likvidatorius 
turi visas tokias pa
ias teises, kurias turi Valdymo �mon�, jeigu ji vykdo likvidacij	. 

Fondo likvidatorius turi teis�  vykdyti tik su likvidavimu susijusi	 veikl	. Likvidacijos metu negalima 
vykdyti investicini� vienet� emisijos ir Fondo prospekte numatyt� Fondo pajam�, jeigu toki� yra, 
paskirstymo Investuotojams.  

Likvidatorius veikia kreditori� ir Investuotoj� interesais. Fondo likvidatorius visiškai atsako 
Investuotojams ir tretiesiems asmenims už nuostolius, patirtus likvidacijos metu, jeigu likvidatorius 
s	moningai ar d�l aplaidumo pažeid� �statym	 ar Fondo valdymo taisykles, ar aplaidžiai vykd� savo 
pareigas. 

Prad�jus likvidacij	, likvidatorius organizuoja ir vykdo Fondo turto pardavim	, išskyrus Fonde esan
ias 
l�šas.  

Iš likviduojamo Fondo turto pardavimo gautas pajamas ir Fonde esamas pinigines l�šas (likvidacijos 
pajamas) Depozitoriumas ar likvidatorius paskirsto tokia tvarka: 

1) patenkinami kreditori� reikalavimai; 
2) patenkinami t� kreditori� reikalavimai, kurie savo reikalavimus pateik� per likvidacijos pranešime 

nustatyt	 laik	; 
3) patenkinami t� kreditori� reikalavimai, kurie savo reikalavimus pateik� po likvidacijos pranešime 

nustatyto laiko, ta
iau iki likvidacijos pajam� paskirstymo. 

Jeigu Likvidacijos pajam� neužtenka aukš
iau min�tiems reikalavimams patenkinti, nepatenkinti 
reikalavimai patenkinami iš investicij� valdymo �mon�s turto, išskyrus reikalavimus, kurie atsirado po 
šios Valdymo �mon�s valdymo teisi� pabaigos.  

Jeigu nepakanka likvidacijos pajam�, aukš
iau min�tiems reikalavimams, atsiradusiems tuo laikotarpiu, 
kai valdymo teises realizavo Depozitoriumas, patenkinti, juos patenkina Depozitoriumas. Likusios 
likvidacijos pajamos paskirstomos investuotojams proporcingai j� investicini� vienet� skai
iui.  

Visi mok�jimai kreditoriams ir Investuotojams atliekami pinigais. 
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12. MOKES�IAI IR RINKLIAVOS 
 

Valdymo �mon� šioje dalyje pateikia bendr	 Latvijos Respublikos mokes
i� �statym� apžvalg	 Prospekto 
registracijos datai ir neatsako už mokes
i� taikymo tvark	  kiekvienam investuotojui. Kilus neaiškumams 
d�l mokes
i� taikymo tvarkos, investuotojai privalo kreiptis � savo mokes
i� konsultant	. 

	mon�s pajam� ir gyventoj� pajam� mokes
io taikymas  
Vadovaujantis Latvijos Respublikos normatyviniais aktais, investicinis fondas n�ra pajam� mokes
io 
mok�tojas, tod�l Investiciniame Fonde sukauptos l�šos ir Fondui priklausantis turtas neapmokestinamas 
�moni� pajam� mokes
iu. 

Investuotojai reguliariai moka gyventoj� pajam� mokest� arba �moni� pajam� mokest� už atitinkam	 pajam� 
dal� LR Gyventoj� pajam� mokes
io �statymo ir  moni� pajam� mokes
io �statymo numatyta tvarka. 

Vadovaujantis LR Gyventoj� pajam� mokes
io �statymo 9 straipsnio 19 punktu, pajamos iš investicini� 
vienet� pardavimo negali b�ti apmokestinamos gyventoj� pajam� mokes
iu. 

Vadovaujantis LR  moni� pajam� mokes
io �statymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 4 dalies 9 punktu, 
pajamos iš investicini� vienet� pardavimo negali b�ti apmokestinamos �moni� pajam� mokes
iu. 

Vadovaujantis LR  moni� pajam� mokes
io �statymo 3 straipsnio 4 dalimi ir LR Gyventoj� pajam� 
mokes
io �statymo 3 straipsnio 3 punktu, nerezident� pajamos iš investicini� vienet� pardavimo negali b�ti 
apmokestinamos �moni� pajam� mokes
iu. 
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13.   VALDYBOS PATVIRTINIMAS D�L PROSPEKTE PATEIKTOS INFORMACIJOS 
TEISINGUMO: 
 

 
"Mes patvirtiname, kad šiame prospekte pateikta informacija yra teisinga ir nenuslepia joki� fakt�, 
galin�i� pakenkti galimiems investuotojams". 
 
 
AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” 
Valdybos pirmininkas     ______________  /S.Medvedevs/ 
 
 
AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” 
Valdybos nar�      ______________  /A.K�aševa/ 
 
 
AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes sabiedr�ba” 
Valdybos narys      ______________  /R. Idelsons/ 
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Priedas.  FONDO ANKSTESN�S VEIKLOS RODIKLIAI  
 
Veiklos apib�dinimas  
2004 met� gruodžio 31 d. Fondo vert� siek� 4,070,200 EUR, o vieno investicinio vieneto vert� buvo 10.81 
EUR. Per antr	j� pusmet� Fondo aktyvai padvigub�jo ir per metus išaugo 3.45 mln. EUR. Fondo dalies vert� per 
metus padid�jo  82 centais. 
 

Finansiniai rodikliai 
 

Euras 2004-12-31 2003-12-31 

Fondo vert�   4,070,200 693,954 

Investicini� vienet� skai
ius    376,549 69,448 

Investicini� vienet� vert� 10.81 9.99 
 
Fondo dalies vert�s dinamika 
 

Laikotarpis 2004 metai Nuo �steigimo  

Dalies vert�s padid�jimas / (sumaž�jimas) 8.2 % 8.1 % 
 

 
Ankstesni Fondo veiklos rodikliai nelemia ateities Fondo veiklos rezultat�. Istorin� dinamika 
negarantuoja panašios dinamikos ateityje. Fondo vert� gali padid�ti ar sumaž�ti, tod�l investuotojas 
privalo atsižvelgti � tai, kad investuodamas � Fondo investicinius vienetus, jis gali gauti mažiau nei 
investavo. 

 


