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1. Duomenys apie Fond
Fondo pavadinimas:

Atviras investicinis fondas „Parex Russian Equity Fund“

Registruotas Finans ir kapitalo rinkos komisijoje:
Fondo registravimo data: 2004 met kovo 05 d.
Fondo registravimo numeris: 06.03.04.098/13
2. Duomenys apie Fond valdan i 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 sutampa su juridiniu adresu.
Steigimo data:

2002 met sausio 11 d.

Vieningas registracijos numeris:

40003577500

Licencijos:

Licencija valdymo mon s veiklai Nr. 06.03.07.098/177
Licencija valstyb s fondo pensij schemos l š valdymui.

3. Duomenys apie Fondo Depozitorium :
Depozitoriumo pavadinimas:

AS “Parex banka”

Juridinis adresas:

Smilšu 3, Ryga LV 1522, Latvija
Tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001
Depozitoriumo buvein sutampa su juridiniu adresu.
steigimo data:

1992 met geguž s 14 d.

Vieningas registracijos numeris:

40003074590

Licencijos:

Licencija Kredito staigos veiklai Nr. 06.01.02/91

4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka
AS ”Parex ieguld jumu p rvaldes sabiedr ba” steigtas investicinis fondas „Parex Russian Equity Fund“, yra
turto visuma, kuri sudaro mokos už investicinius vienetus, taip pat turtas, gytas sandori su Fondo turtu
pagrindu, ir turtas, gytas Fondo teisi pagrindu.
Vadovaujantis Latvijos Respublikos statymu “Investicij valdymo bendrovi statymas”, „Parex Russian
Equity Fund“ yra atviras investicinis fondas, veikiantis pagal 1985 met gruodžio 20 d CITS Direktyva
85/611/EC.
Investicinis Fondas n ra juridinis asmuo.
Valdymo mon savo vardu Fondo dalyvi s skaita, tik Fondo interesais, tvarko Fondo turt ir iš to
išplaukian ias teises pagal LR statym „Investicij valdymo moni statymas”, kitus LR statyminius
aktus, savo status, Fondo prospekt ir Taisykles.
Valdymo monei, vykdant su Fondu susijusi veikl , taip pat naudojant Fondo turtui priklausan i akcij
balsavimo teises, n ra b tina gauti Fondo dalyvi sutikimo.
Investicini objekt pasirinkimas vyksta pagal Fondo prospekte nustatytos Fondo investicin s politikos ir
investicij apribojim principus ir tvark , kuri numato šios Taisykl s.
Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaik kapitalo prieaug , pagrindinai atliekant investicijas
Federacijos mon s akcijas.

Rusijos

“Parex Russian Equity Fund” yra atviras investicinis fondas ir j valdanti Valdymo mon privalo išpirkti
investicinius vienetus, jei Fondo dalyviai to pareikalauja.
Valdymo mon yra atsakinga už Fondo buhalterin s apskaitos vedim , metini ir pusmetini ataskait
paruošim . Valdymo mon turi teis deleguoti Fondo buhalterin apskait vesti galiotam asmeniui, už
kurio veikl Valdymo mon yra atsakinga.
Valdymo mon Fondo buhalterin apskait vykdo atskirai nuo Valdymo mon s ir kit Valdymo mon s
valdom fond turto apskaitos.
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5. Investicini sprendim pri mimo tvarka
Fondo turt tvarko Valdymo mon s valdybos paskirtas Investicinis komitetas, kuris atlieka Fondo
valdytojo funkcijas, atsižvelgiant prospekto s lygas, Valdymo mon s valdybos sprendimus, Fondo
investicij politik ir pagal Latvijos Respublikos galiojan i normini akt ir investicinio Fondo taisykli
tvark .
Investicinis komitetas yra atsakingas už Fondo investicin s politikos laikym si.
Klausimus apie Fondo investicij strategij ir taktik Investicinis komitetas nagrin ja ir sprendimus priima
Investicinis komiteto pos džiuose, kurie sušaukiami pagal b tinyb . Investicinis komitetas turi teis spr sti,
jei pos džiuose dalyvauja ne mažiau kaip pus komiteto nari . Sprendimas priimamas, jei už j balsuoja ne
mažiau kaip pus vis Investicinio komiteto nari . Sprendimai surašomi raštiškai ir juos pasirašo visi
pos dyje dalyvaujantys Investicinio komiteto nariai. Jei kuris iš pos dyje dalyvaujan i Investicij komiteto
nari balsuoja prieš sprendimo pri mim , jis už priimt sprendim n ra atsakingas.
Remiantis Investicinio komiteto priimtais sprendimais, sandori pavedimus su Fondo turtu turi teis
pasirašyti Investicinio komiteto narys vienasmeniškai. Tuo atveju, jei n ra toki Investicinio komiteto
sprendim , sandori pavedimus su Fondo turtu turi pasirašyti ne mažiau kaip pus Investicinio komiteto
nari .
Atliekant bet kokius sandorius su Fondo turtu, turi b ti Investicinio komiteto nario nurodymas ir
Depozitoriumo galioto asmens patvirtinimas. Jei nurodymas prieštarauja statymui , Komisijos nuostatams,
Fondo Prospektui, šioms Taisykl ms arba Depozitoriumo sutar iai, Depozitoriumas nurodymo (pavedimo)
nevykdo.
6. Fondo investuotoj aptarnavimo tvarka
6.1. Galimyb susipažinti su Fondo prospektu
Fondo prospektas sigalioja nuo dienos, kai jis registruojamas Finans ir kapitalo rinkos komisijoje. Su
Fondo prospektu galima susipažinti ir nemokamai gauti ši Taisykli 12 punkte nurodyta tvarka.
Jei Fondo prospekte padaromi pakeitimai, Valdymo mon po j sigaliojimo nedelsiant užtikrina, kad
Fondo investuotojams b t prieinamas visas Fondo prospekto tekstas, kuriame nurodyti pakeitimai ir
j sigaliojimo data.
6.2. Investicini vienet

sigijimo paraišk pri mimas ir registravimas

Paraiškas Fondo investiciniams vienetams sigyti galima pateikti Valdymo mon s buvein je, Basteja
bulvaras 14, Rygoje, LV 1050, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, ir pas Platintojus:
AS “Parex Asset Management”,
AS “Parex banka”,

adresas - Basteja bulv ris 14, Ryga, LV 1050,
tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622;
adresas - Smilšu iel 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
internetiniame puslapyje www.parex.lv .
Platintojai turi teis Fond investicini vienet platinimo proceso organizavim traukti tre iuosius
asmenis, skaitant, tarpininkus, dilerius 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 aktais, Prospekto ir investicinio fondo taisykli reikalavimais.
Platintojo pareig perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia Platintojo nuo LR statymuose
numatytos atsakomyb s.
Norint pateikti paraišk sigyti Fondo investicinius vienetus, Fondo investuotojas turi tur ti atidaryt
finansini priemoni s skait viename iš bank , esan i Latvijos Centrinio depozitoriumo nariais, ar
bank , kurie naudojasi tarpini bank ar Europos valstybi centrini depozit korespondentin mis
s skaitomis ir gali užtikrinti finansini priemoni laikym LCD.
Taip pat Fondo investuotojas turi užpildyti ir pateikti Valdymo monei arba Platintojui paraišk sigyti
atviro investicinio Fondo investicini vienet .
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Paraiškoje d l investicini vienet

sigijimo Fondo investuotojas turi nurodyti:

1) Investuotojo vard , pavard , asmens kod – fiziniams asmenims,
Investuotojo pavadinim , registracijos numer – juridiniams asmenims;
2) Investuotojo adres , telefon ir/arba fakso numer ;
3) Investuotojo finansini
vienetus;

priemoni

s skaitos numer ,

kuri

reikia pervesti investicinius

4) Investuotojo einamosios s skaitos numer ;
5) Fondo pavadinim ir Fondo investicini vienet ISIN kod ;
6) sigyjam

investicini vienet skai i arba investuojam pinig sum .

Valdymo mon arba Platintojas turi teis pareikalauti, kad investuotojas patvirtint
pateikt žini teisingum .

investuotojo

Gavusi paraišk sigyti Fondo investicinius vienetus, Valdymo mon arba Platintojas atlieka
investuotojo identifikacij pagal Valdymo mon s ar Platintojo Klient identifikacin proced r ir
galiojan ius Latvijos Respublikos norminius aktus.
Pasirašydamas paraišk , Fondo investuotojas patvirtina, kad jis susipažino su Prospekte ir Taisykl se
esan ia informacija ir sutinka su j s lygoms.
Kiekvienas investuotojas gali pateikti paraišk sigyti neribot investicini vienet skai i . Minimali
investicija Fond yra 1 (vienas) investicinis vienetas.
Valdymo mon registruoja paraiškas sigyti investicinius vienetus atskirame registre j
eiliškumu.

gavimo

Paraiškas Valdymo monei pateikti galima asmeniškai arba naudojant faksimilin ryš . Platintojai gali
numatyti, kad Paraišk pateikimas vyksta kitokiu b du, pavyzdžiui, naudojantis internetinio banko
paslaugomis. Paraiška laikomas pateikta ir užregistruota tada, kai j pasirašo Valdymo mon s arba
Platintojo atstovas.
Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Valdymo mon arba Platintojo galiotas atstovas j pasirašo ir
vien egzempliori atiduoda Investuotojui.
Valdymo mon arba Platintojas n ra atsakingi už Investuotojo nuostolius, jei jie atsirado kokiam
ne galiotam asmeniui piktavališkai naudojant Investuotojo vard ir s skaitos numerius. Valdymo
mon ir Platintojas gali priimti paraišk faksimiliniu ryšiu tik tada, jei yra atlikta kliento identifikacija.
Valdymo mon privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir formintas Fondo investicini vienet
paraiškas. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingum ir pilnum atsako investuotojas.

sigijimo

Fondo investuotojas gali pasirinkti, ar paprašyti nustatyto investicini vienet skai iaus, arba nurodyti
nustatyt pinig sum investiciniams vienetams sigyti.
Visos išlaidos, kurias patyr Investuotojas, d l investicini vienet pirkimo (banko komisiniai už
operacijas su finansin mis priemon mis/atsiskaitomosiose s skaitose ir pan.), padengiamos
Investuotojo s skaita.
Investicini vienet kaina apmokama Fondo pagrindine valiuta. „Parex Russian Equity Fund“
pagrindin valiuta yra JAV doleris (toliau – USD).
Investiciniai vienetai apskaitomi kiekvieno Fondo investicini vienet savininko finansini priemoni
s skaitoje.
6.3. Investicini vienet emisija
Investicini vienet emisija atliekama pagal tvark , kuri nustato “Finansini priemoni rinkos
statymas”, statymas “ Investicij valdymo moni statymas”, taip pat kiti Finans ir kapitalo rinkos
komisijos išleisti norminiai aktai.
Investicini vienet emisijos apimtis ir laikas n ra apribotas.
Fondo investicini vienet pardavimo kaina yra kintama ir nustatoma tuo pa iu metu kai
apskai iuojama Fondo gryn j aktyv vert .
Fondo gryn j aktyv vert ir Fondo investicinio vieneto vert nustatoma kiekvien darbo dien ir
informacija apie tai yra prieinama šiose Taisykl se nurodytose investicini vienet platinimo vietose.
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Investicini vienet pardavimo kain sudaro fondo investicinio vieneto vert ir platinimo mokes io
suma. Fondo investicini vienet pardavimo kaina nustatoma kartu su Fondo dalies verte.
Fondo dalies vert yra Fondo gryn j aktyv vert s dalmuo iš apyvartoje esan i investicini vienet
skai iaus.
Fondo vert - investicinio Fondo aktyv vert s ir sipareigojim vert s skirtumas.
Investiciniai vienetai emituojami tik už piln ši vienet kainos sumok jim pinigais.
6.4. Investicini vienet nuosavyb s teisi patvirtinimas
Investicini vienet nuosavyb s teisi patvirtinimas arba tuo atveju, jeigu Fondo investuotojo
finansini priemoni s skaita yra atidaryta kreditin je staigoje, kuri n ra LCD nar , faktin s
priklausomyb s patvirtinimas yra Fondo investuotojo finansini priemoni bei vertybini popieri
s skaitos išrašas, kur išduoda bankas, arba brokeri bendrov , kurioje yra saugomi Fondo
investuotojo vertybiniai popieriai.
Tarpusavio santykiai tarp Investuotojo ir jam priklausan i investicini vienet s skaitos tur tojo
reguliuojami sutartimi d l vertybini popieri s skaitos aptarnavimo, kuri sudaryta tarp investuotojo ir
jo vertybini priemoni s skaitos tur tojo. Visas išlaidas, susijusias su ši s skait aptarnavimu,
dengia Fondo investuotojas savo s skaita.
6.5. Informacija apie Fondo pajam paskirstym
Fondo dalyvis dalyvauja gyt pajam , gaut pagal sandorius su Fondo turtu, paskirstyme,
proporcingai jam priklausan i investicini vienet skai iui. Pajamos, gautos iš Fondo turto,
investuojamos Fond . Fondo dalyvio pajamos fiksuojamos investicini vienet vert s augime
(sumaž jime).
Fondo investuotojas gali gauti savo pajamas iš fondo dalies pinigais, tik pareikalav s iš Valdymo
mon s jam priklausan i investicini vienet išpirkimo arba pardav s investicinius vienetus.
6.6. Investicini vienet išpirkimas ir gr žinimas
Investicini vienet išpirkimas. Paraišk išpirkti investicinius vienetus galima pateikti Valdymo
mon s buvein je ir pas Platintojus.
Kad Valdymo mon išpirkt Fondo investuotojas priklausan ius investicinius vienetus, Fondo
investuotojas arba jo galiotas asmuo turi pateikti Valdymo monei paraišk išpirkti atviro investicinio
fondo investicinius vienetus.
Paraiškoje išpirkti investicinius vienetus Fondo investuotojas turi nurodyti:
1) Investuotojo vard , pavard , asmens kod – fiziniams asmenims,
Investuotojo pavadinim , registracijos numer – juridiniams asmenims;
2) Investuotojo adres , telefon ir/arba fakso numer ;
3) Investuotojo vertybini popieri s skaitos numer ;
4) Fondo pavadinim ir Fondo investicini vienet ISIN kod ;
5) Išpirkimui skirt investicini
pinig sum .

vienet

skai i ar už investicini

vienet

išpirkim gautin

Investicini vienet išpirkimo kaina yra lygi Fondo dalies vertei, nustatytai t dien , kai Valdymo
monei ar Platintojui yra pateikta Paraiška atviro investicinio fondo investiciniams vienetams išpirkti
Investicini vienet išpirkimui komisiniai mokes iai netaikomi.
Informacij apie Fondo investicini vienet išpirkimo kain galima rasti fondo prospekto 8 skyriuje.
Valdymo mon registruoja paraiškas išpirkti investicinius vienetus atskirame registre j
eiliškumu.

gavimo

Paraiškas pateikti Valdymo monei galima asmeniškai arba naudojant faksimilin ryš . Paraiška
laikoma pateikta ir užregistruota tada, kai j pasirašo Valdymo mon s arba Platintojo atstovas.
Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Valdymo mon arba Platintojo galiotas atstovas j pasirašo ir
vien egzempliori atiduoda investuotojui.
Valdymo mon ar Platintojas n ra atsakingas už Investuotojo nuotolius, jei jie atsirado d l to, kad
ne galiotas asmuo, siekiantis piktavališk k sl , pasinaudojo Investuotojo vardu ir atsiskaitomosiomis
s skaitomis.
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Valdymo mon privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir formintas Fondo investicini vienet sigijimo
paraiškas, kuriose nurodyt investicini vienet skai ius yra pilnai užtikrintas vertybiniais popieriais.
Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingum ir pilnum atsako investuotojas.
Paraiška išpirkti investicinius vienetus netenka galios, jei Fondo investuotojas ne vykd
sipareigojimus paraiškos išpirkti investicinius vienetus ir Fondo prospekto atžvilgiu.

savo

Investicinio vieneto išpirkimo kaina mokama Fondo pagrindine valiuta.
Pinig suma už išpirktus Fondo investicinius vienetus pervedama Fondo investuotojo atsiskaitom j
s skait ne v liau kaip per penkias darbo dienas, išskyrus Fondo Prospekto 9.5. punkte nustatyt
neeilin atvej , kai sustabdomas Fondo investicini vienet išpirkimas.
Visos išlaidos, kurias patyr investuotojas d l investicini vienet išpirkimo (banko komisiniai už
operacijas su finansini priemoni /atsiskaitymo s skaitomis ir pan.), padengiamos investuotojo
s skaita.
Valdymo mon išperka investicinius vienetus, jeigu Valdymo mon patraukiama atsakomyb n d l
nuostoli , kuriuos investuotojai patyr d l Prospekte pateiktos informacijos netikslumo ar
neišsamumo. Investicini vienet išpirkimas vykdomas vadovaujantis statymu ir Prospekto 9.4
punktu.
7. Fondo vert s apskai iavimas
Fondo gryn j aktyv vert – tai investicinio fondo aktyv vert s ir sipareigojim vert s skirtumas. Fondo
investicinio vieneto vert yra fondo vert s dalmuo iš apyvartoje esan i investicini vienet skai iaus.
Apyvartoje esan i investicini vienet skai ius – tai skirtumas tarp vis iki konkretaus momento emituot
investicini vienet skai iaus ir t investicini vienet skai iaus, kurie yra išimti iš apyvartos ryšium su
gautomis išpirkimo paraiškomis.
Fondo investicinio vieneto vert Valdymo mon nustato kiekvienos darbo dienos pabaigoje po 18.00 val.
8.

Fondo likvidavimo tvarka

Fondo likvidavimas atliekamas pagal statym “Investicij valdymo moni

statymas”.

Fondo likvidavim vykdo likvidatorius. Likvidatoriumi gali b ti Valdymo mon , Depozitoriumas arba
FKTK paskirtas asmuo.
Valdymo mon likviduoja Fond , jei:
kit dien po Depozitoriumo sutarties pasibaigimo ne sigaliojo nauja Depozitoriumo sutartis;
per metus po Fondo steigimo apyvart n ra išleistas nei vienas investicinis vienetas;
visi Fondo investuotojai išnaudojo investicini vienet išpirkimo teis ir Valdymo mon priima
sprendim d l Fondo likvidavimo.
Apie Fondo likvidavimo pradži likvidatorius nedelsiant praneša FKTK ir publikuoja atitinkam pranešim
laikraštyje “Latvijas V stnesis”.
Jei Valdymo mon arba Depozitoriumas nepradeda Fondo likvidavimo per m nes nuo dienos, kai tok
likvidavim reik jo prad ti, FKTK turi teis paskirti Fondo likvidatori . Toks Fondo likvidatorius turi visas
tas pa ias teises, kokias turi Valdymo mon , jei ši atlieka likvidavim . Likvidatorius turi teis vykdyti tik
su Fondo likvidavimu susijusius veiksmus.
Fondo likvidavimo eigoje negalima vykdyti investicini vienet emisijos, išpirkimo ir Fondo prospekte
numatyt Fondo pajam paskirstymo Fondo investuotojams.
Likvidatorius turi veikti Fondo investuotoj ir kreditori interesais. Likvidatorius pilnai atsako Fondo
investuotojams ir tretiesiems asmenims už nuotolius, kurie padaryti likvidavimo eigoje, jei likvidatorius
ty ia ar d l neatsargumo pažeid statym arba Investicinio fondo taisykles, arba aplaidžiai vykd savo
pareigas.
Prad jus Fondo likvidavim likvidatorius organizuoja ir vykdo Fondo turto, išskyrus Fonde esan i
pinigini l š , pardavim . Iš likviduojamo Fondo turto pardavimo gautas pajamas ir Fonde esan ias
pinigines l šas (likvidavimo pajamas), Depozitoriumas arba likvidatorius paskirsto tokia seka:
apdraust kreditori reikalavimai;
t kreditori reikalavimai, kurie pareikšti likvidacijos pranešime nustatytu laiku;
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t kreditori reikalavimai, kurie pateikti po pranešime nustatyto termino, bet iki likvidacijos pajam
paskirstymo.
Jei likvidacijos pajam neužtenka aukš iau min tiems reikalavimams patenkinti, nepatenkinti reikalavimai
patenkinami iš Valdymo mon s l š ir turto, išskyrus reikalavimus, kurie atsirado pasibaigus Valdymo
mon s valdymo teis ms. Likusios likvidavimo pajamos paskirstomos tarp Fondo investuotoj proporcingai
j investicini vienet skai iui.
Visi mok jimai kreditoriams ir Fondo investuotojams atliekami pinigais.
9. Fondo valdymo teisi ir turto perdavimo tvarka Depozitoriumui arba kitiems asmenims
9.1. Valdymo mon s Fondo valdymo teisi pasibaigimas
Valdymo mon s teis s Fondo valdym pasibaigia:
perdavus Fondo valdymo teises kitai valdymo monei;
anuliavus licencij ;
pabaigus Fondo likvidavim , jei tai vykdo Valdymo mon ;
nuo momento, kai FKTK paskiria Fondo likvidatori
moni statymas” reikalavimus.

pagal statymo “Investicij valdymo

9.2. Fondo valdymo teisi ir turto perdavimas Depozitoriumui
Jei Valdymo mon s teis s valdyti Fond pasibaigia, teis s valdyti Fond pereina Depozitoriumui,
išskyrus atvej , jei Valdymo mon s teis s
Fondo valdym pereina kitai valdymo monei.
Depozitoriumas, kuriam per jo visos Fondo valdymo teis s, turi visas Valdymo mon s teises, išskyrus
teis emituoti Fondo investicinius vienetus ir vykdyti vienet išpirkim .
Per tris m nesius nuo Fondo valdymo teisi per jimo dienos Depozitoriumas turi perduoti Fondo
valdymo teises kitai valdymo monei. FKTK gali š termin prat sti iki šeši m nesi nuo valdymo
teisi per jimo dienos. Fondo valdymo teises perduoti kitai valdymo monei galima tik gavus FKTK
leidim .
Jei aukš iau nustatytais terminais Depozitoriumas neperduoda Fondo valdymo teisi kitai valdymo
monei, Depozitoriumas turi atlikti Fondo likvidavim .
9.3. Fondo valdymo teisi ir turto perdavimas kitiems asmenims
Valdymo mon gali perduoti Fondo valdymo teises kitai valdymo monei sutarties pagrindu.
Kad perduot Fondo valdymo teises, Valdymo mon turi gauti FKTK leidim . Gavusi FKTK leidim ,
Valdymo mon paskelbia “Latvijas V stnesis” ir viename dienraštyje pranešim apie Fondo valdymo
teisi perdavim kitai valdymo monei, nurodydama šios valdymo mon s pavadinim , registracijos
numer , juridin adres ir valdybos buvimo viet .
Sutartis d l Fondo valdymo teisi perdavimo kitai valdymo monei sigalioja ne anks iau kaip po
m nesio nuo dienos, kai laikraštyje “Latvijas V stnesis” buvo išspausdintas pranešimas d l Fondo
valdymo teisi perdavimo kitai valdymo monei. Nuo Sutarties sigaliojimo visos su Fondu susijusios
teis s pereina naujajai valdymo monei.
10.Valdymo mon s ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme
Sandoriai su Fondo turtu atliekami Depozitoriumui tarpininkaujant. Fondo turto valdymui užtikrinti,
Valdymo mon sudaro sutart su depozitoriumu, pagal kuri depozitoriumu sipareigoja saugoti Fondo
turt , atlikti sandorius su Fondo turtu ir vykdyti Fondo s skait aptarnavim , taip pat kitus veiksmus pagal
statym “Investicij valdymo moni statymas”, sudaryt Depozitoriumo sutart ir Valdymo mon s
nurodymus.
Depozitoriumas, vykdydamas statyme “Investicij valdymo moni statymas” nustatytas pareigas, veikia
nepriklausomai nuo Valdymo mon s ir tik Fondo investuotoj interesais, jei tai neprieštarauja statymui
„Investicij valdymo moni statymas“, atitinkamiems LR norminiams aktams, FKTK nuostatams, Fondo
prospektui ir Investicinio Fondo taisykl ms.
Depozitoriumas gali vykdyti mok jimus iš Fondo s skaitos tik Valdymo mon s nurodym pagrindu, taip
pat jis privalo vykdyti kitus Valdymo mon s nurodymus, jei jie neprieštarauja statymui „Investicij
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valdymo moni statymas“, atitinkamiems LR norminiams aktams, Fondo prospektui ir Investicinio Fondo
taisykl ms ir depozitoriumo sutar iai.
11. Išlaidos, dengiamos Fondo s skaita
11.1. Atlyginimas Valdymo monei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims, Fondo Auditoriui
Valdymo mon gauna atlyginim už Fondo valdym 2.00% dydžio nuo Fondo aktyv vidutin s vert s
per metus, taip pat komisin mokest už investicini vienet pardavim .
Atlyginimas Valdymo monei už Fondo valdym apskai iuojamas ir kaupiamas kiekvien dien .
Atlyginimas dengiamas iš Fondo turto pagal Prospekto s lygas.
Komisinis mokestis už investicini vienet pardavim skai iuojamas vadovaujantis šio Prospekto 8
dalimi ir iš jo sumokamas atlyginimas Platintojui. Jei Valdymo mon s mokamas atlyginimas viršija
Prospekte nurodyt dyd , tuomet š skirtum Valdymo mon dengia savo l šomis.
Už Fondo turto saugojim ir kit Depozitoriumo pareig vykdym , Depozitoriumas gauna atlyginim
ne didesni kaip 0.175% nuo Fondo aktyv vidutin s vert s per metus, jei Fondo aktyv vert yra
mažesn nei 3’000’000 USD ir 0.15% per metus nuo Fondo aktyv vidutin s vert s per metus, kuri
viršija 3’000’000 USD. Atlyginimas Depozitoriumui mokamas iš Fondo turto Valdymo mon s
nurodymo pagrindu pagal sutart su Depozitoriumu ir Valdymo mone.
Iš Fondo turto mokamas atlyginimas Auditoriui yra ne didesnis kaip 0,10 proc. nuo Fond aktyv
vidutin s vert s per metus. Atlyginimas apskai iuojamas ir išmokamas vadovaujantis Prospekto
taisykl mis.
Mok jimai tretiesiems asmenims, atliekami pagal pateisinan ius dokumentus arba faktines išlaidas.
Bendros ilgalaik s išmokos už Fondo valdym negali viršyti 5.00% Fondo aktyv vidutin s vert s per
metus. Šis dydis nustatytas vadovaujantis UCITS – Prie Direktyvos 85/611/EEC 2004-04-27 prid ta
Europos Komisijos Rekomendacija Nr. 2004/384/EC, ir atitinka paaiškint termin Bendr išlaid
koeficientas (TER – Total expense ratio) bei ne traukia ši Taisykli 11.2 punkte min t kit
mokes i .
11.2. Kiti mok jimai
Iš Fondo turto padengiamos kitos išlaidos, jei jos yra pagr stos išoriniais pateisinamais dokumentais,
taip pat j padengimas yra nustatytas LR teisi aktuose, kurie reguliuoja investicini valdymo moni
ir investicini fond veikl , ir buhalterin s apskaitos tvark .
kitus mok jimus eina tokie mok jimai kaip atlyginimas už transakcij
mokes iai brokeriams, pal kan mok jimai už paskolas.

atlikim , komisiniai

12. Informacijos skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informacijos teikimo tvarka
Bet kuris asmuo gali laisvai susipažinti su šia informacija apie Fond :
Fondo prospektas ir sutrumpintas fondo prospektas;
Investicinio fondo taisykl s;
Fondo metin ir pusmetin ataskaita;
Investicini vienet platinimo laikas ir vietos;
Fondo bendra vert ir Fondo investicinio vieneto vert ;
Investicini vienet pardavimo ir išpirkimo kainos;
Duomenys apie Valdymo mon ;
Duomenys apie Depozitorium ;
AS “Parex ieguld jumu p rvaldes sabiedr ba” buvein je adresu: Basteja bulv ris 14, Ryga, LV 1050,
Latvija, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba pas Platintojus:
AS “Parex Asset Management”,

adresas: Basteja bulvaras 14, Ryga, LV 1050, Latvija;
tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622;

AS “Parex banka”, adresas:

adresas: Smilšu g. 3, Ryga, LV 1522, Latvija,
tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001.
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13. Investicinio fondo taisykli keitimo tvarka
Sprendim d l investicinio Fondo taisykli pakeitimo patvirtinimo priima Valdymo mon s Valdyba.
Valdymo mon per savait nuo pakeitim atlikimo dienos raštiškai informuoja Komisij apie bet kuriuos
pakeitimus arba papildymus Komisijai pateiktuose dokumentuose ir informacijoje. Taisykli pakeitimai
sigalioja ne anks iau kaip per m nes po j registracijos Komisijoje arba kito Komisijos nustatyto termino,
kuris negali b ti ilgesnis nei trys m nesiai nuo pakeitim registracijos dienos.

AS “Parex ieguld jumu p rvaldes sabiedr ba”
Valdybos pirmininkas

______________ /S.Medvedevs/

AS “Parex ieguld jumu p rvaldes sabiedr ba”
Valdybos narys

______________ /A.K aševa/

AS “Parex ieguld jumu p rvaldes sabiedr ba”
Valdybos narys

______________ /R. Idelsons/
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