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Kas tai?

Sakykime Jūs:

• Tikiu Pabaltijo ekonomikomis, rinkomis;

• Nenoriu, nesp÷ju pats užsiimti atskirų 
įmonių akcijų atranka, priežiūra;

• Nenoriu priklausyti nuo kelių akcijų 
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• Nenoriu priklausyti nuo kelių akcijų 
svyravimų ar turto valdytojo sprendimų;

• Noriu išvengti akcijų likvidumo problemos;

• Siekiu už valdymą mok÷ti mažiau.



O jeigu tur ÷čiau tok į sprendim ą?

• 32 Baltijos bendrovių akcijų krepšelis, 
indeksas OMX Baltic Benchmark GI;

• Išskaidyta rizika;

• Investavimo patogumas;
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• Likvidumas. Bet kada galima parduoti;

• Neretai pigiau nei pačiam formuoti 
akcijų krepšelį ir pigiau nei aktyviai 
valdomi fondai.*

* Konkrečių fondų prospektų informacija 2011.05.23



Ar yra toks sprendimas? 

TAIP!
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TAIP!



Faktai
Pavadinimas OMX Baltic Benchmark Fund (iki 2011 m. – NSEL 30);
Veikla 10 metų (pirmasis fondas Lietuvoje);
Indeksas OMX Baltic Benchmark GI;
Išskaidymas 32 akcijos;
Prekyba NASDAQ OMX Vilnius;
Turtas akcijos ir pinigai;
Dydis ~ 10 mln. Lt;
Likvidumas bet kada galima parduoti. Atsiskaitymas 3-7 dienos;
Priežiūra VPK (UCITS), LB, depozitoriumas; 
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Priežiūra VPK (UCITS), LB, depozitoriumas; 
Mokes čiai 1% - valdymo (2% - platinimo, 1% - išpirkimo. Jų n÷ra

jei perkama per biržą);
BIK 1,98% (2010 m.);
Sekimo pakl. 4,72% (2001.04.09 – 2010.12.31, NSEL 30 indeksas);

1.60% (2011.01.28 – 2011.05.17).



Faktai
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Faktai
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Faktai

8



Kaip investuoti?

• Pateikiu pavedimą e-banke arba paskambinu savo makleriui.

Arba

• Pasirašau pirkimo/ pardavimo sutartį “Orion Securities ” biure. 
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Svarbi informacija

• OMX Baltic Benchmark Fund (Fondas) gali neatitikti visų 
investuotojų poreikų. 

• Orion Asset Management (valdymo įmon÷) neatsako už Fondo 
kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. 

• Fondo praeities rezultatai negarantuoja ar jokiu kitu būdu neveikia 
ateities rezultatų. 

• Taip pat valdymo įmon÷ ir (arba) susijusios bendrov÷s ir (arba) jų 
darbuotojai tam tikru metu gali tur÷ti fondo vienetų arba bet kurių 
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darbuotojai tam tikru metu gali tur÷ti fondo vienetų arba bet kurių 
šiame dokumente pamin÷tų bendrovių akcijų bei gali įgalioti kitus 
asmenis ar jiems gali būti patik÷ta pirkti ar parduoti šias akcijas.

• OMX Baltic Benchmark Fund yra investicin÷ kintamojo kapitalo 
bendrov÷, kurios veiklą sankcionuoja ir reguliuoja Lietuvos 
Respublikos Vertybinių popierių komisija. 

• Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniais tikslais ir n÷ra 
suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti 
(parduoti) Fondo akcijas.

• Rekomenduojama peržvelgti Fondo prospektą ir įstatus prieš 
priimant investicinį sprendimą investuoti į Fondą.



Kontaktai

www.indexfund.lt

Rytis Davidovi čius
Orion Asset Management UAB
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A.Tum÷no g. 4, B korpusas, Vilnius
Tel.: +370 698 39 884
RD@orion.lt


