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1. Pakeisti visame dokumento tekste investicij� valdymo bendrov�s pavadinim� AS “Parex ieguld�jumu 

p�rvaldes sabiedr�ba” pavadinimu “Parex Asset Management” IPAS. 

2. Taisykli� Tituliniame lape išbraukti paskutin� pastraip� ir išd�styti taip: 
Investicini� vienet� platintojas: 

Latvijoje: AS  “Parex banka” 
Smilšu iela 3, Ryga, LV-1522, Latvija 

Vokietijoje: AS “Parex banka” Berlyno filialas 
Französische Str. 15 D-10117, Berlynas 

3. Pakeisti Taisykli� 2 punkto paskutin� pastraip� nauja pastraipa šia redakcija: 

Licencijos:  Licencijos valdymo paslaugoms teikti Nr. 06.03.07.098/181 

Licencija valdyb�s finansuot� pensij� schemos l�š� valdymui 

4. Papildyti  Taisykles 4 punktu naujais 5 ir 6 punktais tokia redakcija, atitinkamai pakeisti Taisykl�se esan�i� 
numeracij� nuo 7 iki 13 punktus pakei�iant punktais nuo 9 iki 15: 

5. Investicij� apribojimai 
5.1.  Fondo investicijas galima atlikti � vertybinius popierius ir pinig� rinkos instrumentus, kurie atitinka 

ne mažiau kaip vien� ši� kriterij�: 
1) jie �traukti � fond� biržos oficialiuosius arba jiems prilyginamus s�rašus (toliau – oficialusis 

s�rašas), kurie yra Latvijoje, kitoje valstyb�je nar�je arba OECD valstyb�se nar�se; 
2) jais prekiaujama kitose reguliuojamose ir atvirai prieinamose finansini� instrument� rinkose (toliau 

– reguliuojama rinka), kurios yra 5.1. punkto 1 papunktyje min�tose valstyb�se; 
3) jie �traukti � fond� birž� oficialiuosius s�rašus arba jais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose, 

kurios  yra Ryt� Europos valstyb�se; 
4) jie n�ra �traukti � fond� birž� oficialiuosius s�rašus arba jais neprekiaujama reguliuojamose rinkose, 

bet ši� vertybini� popieri� arba pinig� rinkos instrument� emisijos taisykl�se numatyta, kad bus 
pateiktas prašymas d�l ši� vertybini� popieri� arba pinig� rinkos instrument� �traukimo � 5.1. 
punkte 1, 2 ir 3 papunktyje min�t� fond� oficialiuosius s�rašus arba reguliuojamas rinkas, ir ši� 
vertybini� popieri� �traukimas �vyks per metus, kai prad�tas pasirašymas šiems vertybiniams 
popieriams arba pinig� rinkos instrumentams. 

5.2.  Fondo l�šas galima investuoti � pinig� rinkos instrumentus, kuriais neprekiaujama reguliuojamose 
rinkose, jei: 

1) jei juos emitavo arba garantavo Latvija, kita valstyb� nar� arba min�t� valstybi� savivaldyb�, kita 
valstyb� (federalin�je valstyb�je -viena iš federacijos nari�) arba tarptautin� finans� institucija, jei 
viena arba kelios valstyb�s narys yra jos nar�s; 

2) juos emitavo arba garantavo Latvijos, kitos valstyb�s nar�s arba OECD valstyb�s nar�s centrinis 
bankas, Europos Centrinis bankas arba Europos Investicinis bankas; 

3) juos emitavo komercin� bendrov�, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama 5.1. punkto 1, 2 ir 3 
papunk�iuose nustatyta tvarka; 

4) juos emitavo arba už juos garantavo kreditin� �staiga, registruota Latvijoje, kitoje valstyb�je nar�je 
arba OECD valstyb�je nar�je, kuri turi teis� teikti finansines paslaugas min�tose valstyb�se. 

5.3.  Fondo investicijas galima investuoti � 5.1. ir 5.2. punktuose nenumatytus vertybinius popierius ir 
pinig� rinkos instrumentus, jei investicij� apimtis neviršija 10 procent� Fondo aktyv�. 

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

5.5.  Fondo l�šas galima investuoti � investicini� fond� investicinius vienetus 5.4. punktuose nemin�tose 
valstyb�se, jei investiciniai fondai atitinka šiuos reikalavimus: 

1) jie registruoti valstyb�je, kurioje teisinis reguliavimas numato toki� �moni� valstybin� prieži	r�, 
kuri yra lygiavert� 
statymo nustatytai prieži	rai; 

2) j� veiklos principai yra analogiški 
statymo nuostatoms d�l atvir� investicini� fond� veiklos; 
3) jie rengia ir publikuoja pusme�io arba met� ataskaitas, kad b	t� galima �vertinti j� aktyvus, 

�sipareigojimus, pajamas ir veikl� ataskaitiniu laikotarpiu. 

5.6.  Fondo investicijos � vieno emitento pervedamus vertybinius popierius arba pinig� rinkos 
instrumentus neturi viršyti 5 procentus Fondo aktyv�. Min�t� apribojim� galima viršyti iki 10 
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procent� Fondo aktyv�, bet šiuo atveju 5 procentus viršijan�i� investicij�  bendra vert� neturi 
viršyti 40 procent� Fondo aktyv�. 

5.7.  Fondo investicijas � vieno emitento pervedamus vertybinius popierius ir/arba pinig� rinkos 
instrumentus galima padidinti iki 35 procent� nuo Fondo aktyv�, jei pervedamus vertybinius 
popierius arba � pinig� rinkos instrumentus emitavo arba juos garantavo: 

1) Latvija, kita valstyb� nar� arba min�t� valstybi� savivaldyb�; 
2) OECD valstyb� nar�; 
3) tarptautin� finansin� institucija, jos viena arba kelios valstyb�s nar�s ir j� nar�s. 

5.8.  Fondo investicijas � vieno emitento pervedamus vertybinius popierius galima padidinti iki 25 
procent� nuo Fondo aktyv�, jei jie yra Latvijoje, kitoje valstyb�je nar�je arba OECD valstyb�je 
nar�je registruotos kredito �staigos emituoti skolos vertybiniai popieriai, kuriose patvirtinti 
�sipareigojimai numato gautas l�šas investuoti � daiktus, kurie vis� skolos vertybini� popieri� 
apyvartos laik� pilnai užtikrina juose patvirtintus �sipareigojimus, ir šie �sipareigojimai turi 
pirmenyb� ši� vertybini� popieri� emitento nemokumo atveju. 

5.9.  Jei Fondui priklausan�i� 5.8. punkte min�t� vieno emitento skolos vertybini� popieri� vert� viršija 
5 procentus nuo Fondo aktyv�, bendra ši� 5 procent� apribojim� viršijanti vertybini� popieri� vert� 
neturi viršyti 80 procent� Fondo aktyv�.  

5.10.  Fondo aktyvai, esantys vienoje kredito �staigoje, neturi viršyti 20 procent� Fondo aktyv�. Min�tas 
apribojimas netaikomas reikalavimams pagal Depozitoriumo pareikalavim�. 

5.11.  Fondo investicijos � vieno atviro investicinio fondo investicinius vienetus neturi viršyti 5 procent� 
Fondo aktyv�. Fondo bendros investicijos � investicij� fond� investicinius vienetus neturi viršyti 10 
procent� Fondo aktyv�.. 

5.12.  Fondo l�šas galima investuoti � perleistus finansinius instrumentus, kuriais prekiaujama 5.1. punkto 
1 ir 2 papunktyje min�tose rinkose arba nebiržin�je rinkoje ir tuo pat metu atitinka šiuos 
reikalavimus: 

1) j� baz�s aktyvas yra šiame Prospekte min�ti finansiniai instrumentai, finansiniai (vertybini� 
popieri� ir procent�) indeksai, procent� tarifai, valiutos, � kurias atliktos arba numatoma atlikti 
Fondo l�š� investicijas; 

2) nebiržini� perleist� finansini� instrument� sandorio partneris yra Latvijoje, kitoje valstyb�je nar�je 
arba OECD valstyb�se nar�se licencijuota kredito �staiga; 

3)  kiekvien� dien� vyksta nebiržini� finansini� instrument� tik�tinas ir patikrinimas �vertinimas ir bet 
kuriuo metu Valdymo �mon�s iniciatyva perleist� finansin� instrument� už jo tikr� vert� galima 
parduoti arba likviduoti, atliekant kompensuojant� (priešing�) sandor�. 

5.13.  Bendros rizikos, kurios seka iš sandori� su perleistais finansiniais instrumentais, neturi viršyti 
Fondo investicinio fondo portfelio neto vert�s. 

5.14.  Rizikos pozicija sandoriuose su nebiržiniais perleistais finansiniais instrumentais neturi viršyti: 
1) 10 procent� Fondo aktyv�, jei sandorio antra šalis yra Latvijoje, kitoje valstyb�je nar�je arba 

OECD valstyb�je nar�je licencijuota kreditin� �staiga; 
2) 5 procent� Fondo aktyv� kitais atvejais. 

5.15.  Atsižvelgiant � 5.6, 5.10, 5.13 ir 5.14 punkte atskirai nustatytus investicij� apribojimus, bendros 
Fondo investicijos � pervedamus vertybinius popierius ir pinig� rinkos instrumentus, investicinio 
fondo ind�liai ir sandoriai su perleistais finansiniais instrumentais, kuri� emitentas arba 
garantuotojas, ind�l� pritraukianti šalis arba sandorio antroji šalis yra vienas ir tas pats asmuo, neturi 
viršyti 20 procent� Fondo aktyv�.  

5.16.  Aukš�iau min�t� 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13 ir 5.14 punkt� atskirai nustatytus investicij� 
apribojimus negalima apjungti, ir toki� b	d� bendros Fondo investicijos � pervedamus vertybinius 
popierius ir pinig� rinkos instrumentus, investicinio fondo ind�liai ir sandoriai su perleistais 
finansiniais instrumentais, kuri� emitentas arba garantuotojas, ind�l� pritraukianti šalis arba 
sandorio antroji šalis yra vienas ir tas pats asmuo, neturi viršyti 35 procent� Fondo aktyv�. 

5.17.  Fondo investicijos � atskirus investicinius objektus neturi viršyti ši� rodikli�: 
1) 10 procent� vieno emitento akcij� (be balsavimo teisi�) nominalin�s vert�s; 
2) 10 procent� vieno emitento emituot� skolos vertybini� popieri� bendro dydžio ir 25 procent� 

vienos emisijos dydžio; 
3) 10 procent� vieno emitento emituot� pinig� rinkos instrument� bendros vert�s; 
4) 25 procent� vieno atviro fondo arba bendr� investicij� � �mon�s investicinius vienetus skai�iaus.  
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5.18.  Visos Valdymo �mon�s valdyme esan�i� fondo l�š� investicijos tiesiogiai arba netiesiogiai neturi 
viršyti 10 procent� nuo bet kurio iš ši� rodikli�: 

1) vieno emitento �statinio kapitalo; 
2) viena emitento balsavimo teisi� bendros apimties. 

5.19.  Fondo l�š� negalima priskirti paskoloms ir investuoti � nekilnojam�j� turt�, tauriuosius metalus ir 
perleistus finansinius instrumentus, kuri� bazinis aktyvas yra taurieji metalai. 

5.20.  Fondo ind�lius � kredito �staigas galima pad�ti, jei jie yra išmokami pagal pareikalavim� arba juos 
galima paimti pirma laiko ir j� terminas neviršija 12 m�nesi�. 

6. Investicij� apribojim� viršijimas 
Leistinas investicij� apribojim� viršijimas, jei j� suk�l� � Fondo turt� �einan�i� pervedam� vertybini� 
popieri� arba pinig� rinkos instrument� sekan�i� pasirašymo teisi� panaudojimas arba kitos aplinkyb�s, 
kuri� Valdymo �mon� negal�jo numatyti. Kad pašalint� apribojim� viršijim�, šiuo atveju Valdymo �mon� 
turi atlikti pardavimo operacijas pagal rizikos sumažinimo princip� ir Investuotoj� interesus.  

Investicij� apribojimai, min�ti 3.3.17. punkto 2, 3 ir 4 papunktyje, investicijos atlikimo momentu gali 
viršyti, jei to momentu nebuvo galima nustatyti arba apskai�iuoti vis� t� emituot� vertybini� popieri� kiek� 
arba vert�, kuriems patvirtintos skolos teis�s, arba emituot� ar apyvartoje esan�i� investicini� dali� vert� 
arba skai�i�.  

Valdymo �mon� privalo nedelsiant informuoti Komisij� apie investicij� apribojim� viršijim�, taip pat apie 
veiksmus jo pašalinimui.   
 

5. Pakeisti Taisykli� buvusio 6.1. punkto (po pakeitim� 8.1. punktas) skirsnio antr� pastraip� nauja pastraipa 
šia redakcija: 

Fondo investicini� vienet� platintojas Latvijoje: 
��AS “Parex banka”,    adresas - Smilšu iela 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 Valdymo �mon�s ofise arba paskambinus AS ‘Parex banka”  telefon� numeriais darbo 
laiku, taip pat banko tinklalapyje: www.parex.lv. 

 

Fondo investicini� vienet� platintojas Vokietijoje: 
�� AS “Parex banka” Berlyno filialas  adresas  - Französische Str. 15, D-10117, Berlynas 

 
6. Pakeisti Taisykli� buvusio 12 punkto (po pakeitim� 14 punktas) antr� pastraip�  nauja pastraipa šia 

redakcija: 

“Parex Asset Management” IPAS ofise adresu: Basteja bulv�ris 14, Ryga, LV 1050, Latvija, tel. 
(+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba pas Platintoj�: 

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

 

 

 

 


