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Finans� ir kapital� rinkos komisija 
Kungu g. 1, Ryga, LV-1050, Latvija 
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Investavimo tikslas  
Atviro investicinio fondo „Parex Eastern European Bond Fund“ (toliau tekste – „Fondas“) investavimo 
tikslas yra pasiekti ilgalaik� kapitalo augim�, daugiausia investuojant � Ryt� Europos valstybi�, 
savivaldybi�, centrini� bank� ir kredito �staig� emituotus ar garantuotus bei komercini� bendrovi� 
emituotus skolos vertybinius popierius.  Fondo investicij� portfelis yra diversifikuotas tarp investicij� 
�vairiose valiutose ir valstyb�se, tokiu b	du užtikrinant didesn� investicij� saugum� ir apsaug� nuo fondo 
aktyv� vert�s svyravim�, kurie b	dingi investicijoms � tik vien� valiut� arba vertybinius popierius. 
Investicij� politika 

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 50% Fondo aktyv� gali b	ti investuojami � kredito �staig� terminuotus ind�lius; 

�� 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“), kurie pagrinde investuojami � skolos 
vertybinius popierius  

�� iki 50% Fondo aktyv� gali b	ti investuojami � vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones, 
kurias imitavo 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. 

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.  
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. 
Investavimo rizikos   
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 daliai. 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 atsiradimas gali sukelti dalin� ar visišk� 
�sipareigojim� nevykdym� konkre�i� finansini� priemoni� atžvilgiu ir tur�ti neigiamos �takos Fondo 
vertei bei atitinkamai kiekvienai Fondo daliai. 
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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�.  

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 nepastebi 
informacijos nevisapusiškumo 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 nuostolius.    
�� politin� rizika – susijusi su investuojamos šalies �sitraukimu � karinius konfliktus ir karinius 

veiksmus, taip pat pasikeitimus valstybi� politin�je aplinkoje, pavyzdžiui, vyriausyb�s nuvertimas 
j�ga, 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.; 

�� 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 USD, o Fondo aktyvai yra ir 
kitomis valiutomis, atsiranda užsienio valiutos vert�s konvertavimo rizika USD atžvilgiu. 

Ypatingos rizikos, atsiarndan	ios investuojant Ryt� Europos valstyb�se  

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 tikroviškai 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. 
Smulkesn� informacija apie rizik� detaliai pateikta Fondo prospekte. 
Išvestin�s finansin�s priemon�s 
Siekiant sumažinti Fondo aktyv� vert�s pasikeitimo rizik�, galin�i� atsirasti d�l atitinkamos aktyvo 
kainos ar valiutos kurso pasikeitimo, Fondo valdytojas turi teis� Fondo l�šas investuoti � išvestines 
finansines priemones. Be to, Fondo valdytojas turi teis� Fondo s�skaita atlikti sandorius su nusavintomis 
finansin�mis priemon�mis, siekiant gauti peln�. 
Fondo valdytojas Fondo aktyv� s�skaita turi teis� atlikti atpirkimo sandorius (“repo”). 
Apie mokes	ius ir rinkliavas   
Valdymo �mon� šiame punkte pateikia bendr� mokes�i� �statym� apžvalg� ir neatsako  už mokes�i� 
taikymo tvark� kiekvienam konkre�iam investuotojui. Investuotojas turi žinoti, kad mokes�i� taikymas 
priklauso nuo mok�tojo valstyb�s mokes�i� politikos. Iškilus neaiškumams d�l mokes�i� taikymo 
tvarkos, investuotojas turi kreiptis � savo mokes�i� konsultant�. 
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mon�s pajam� ir gyventoj� pajam� mokes	io taikymas  
Vadovaujantis Latvijos Respublikos normatyviniais aktais, investicinis fondas n�ra �moni� pajam� 
mokes�io mok�tojas, tod�l Investuotoj� Fonde sukauptos l�šos ir Fondui priklausantis turtas 
neapmokestinami �moni� pajam� mokes�iu.   
Investuotojai reguliariai moka gyventoj� pajam� mokest� ar �moni� pajam� mokest� už atitinkam� 
pajam� dal�, remiantis LR Gyventoj� pajam� mokes�io �statyme ir LR 
moni� pajam� mokes�io 
�statyme numatyta tvarka. 
Vadovaujantis sutrumpinto Prospekto registracijos metu galiojan�io LR Gyventoj� pajam� mokes�io 
�statymo 9 straipsnio 19 punktu, pajamos iš investicini� vienet� pardavimo n�ra apmokestinamos 
gyventoj� pajam� mokes�iu. 
Vadovaujantis sutrumpinto Prospekto registracijos metu galiojan�io LR 
moni� pajam� mokes�io 
�statymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 4 dalies 9 punktu, pajamos iš investicini� vienet� pardavimo 
n�ra apmokestinamos �moni� pajam� mokes�iu. 
Vadovaujantis sutrumpinto Prospekto registracijos metu galiojan�io 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 n�ra apmokestinamos �moni� pajam� mokes�iu ir 
gyventoj� pajam� mokes�iu. 
Komisinis mokestis   
Už Fondo valdym� Valdymo �mon� gauna atlyginim�, sudarant� 1.5% nuo Fondo aktyv� vert�s per 
metus. Šis atlyginimas padengiamas iš Fondo l�š� vien� kart� per metus ne v�liau kaip per tris darbo 
dienas po eilinio kalendorinio m�nesio pabaigos.  
Be to iš  Fondo yra mokami atlyginimai Depozitoriumui ir Auditoriui. 
 

Asmens pavadinimas 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 tvarkym� - 7.00 USD už 
sandor� 

Auditorius 

 

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

Tretieji asmenys (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 išlaidos už Fondo valdym� negali viršyti 3.0% vidutin�s Fondo aktyv� vert�s.  

Šis dydis, nustatytas vadovaujantis UCITS, prie Direktyvos 85/611/EC 2004-04-27 prid�ta 
Europos Komisijos Rekomendacija Nr. 2004/384/EC, atitinka paaiškint� termin� Bendr� 
išlaid� koeficientas (TER – Total expense ratio) ir neapima Prospekto 2.3 punkte pamin�t� 
kit� mok�jim�.  

Išsamesn� informacija apie min�tas ir kitas galimas išlaidas Fondo s�skaita pateikiama detalizuotame  
Fondo prospekte. 

Investicini� vienet� platinimas  
Paraiškas Fondo investiciniams vienetams �sigyti galima pateikti Valdymo �mon�s buvein�je, Basteja 
bulvaris 14, Rygoje, LV 1050, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba kreipiantis � Platintojus: 

� AS “Parex Asset Management”,  Basteja bulvaris 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. 

Minimali investicija � Fond� yra vienas investicinis vienetas. 
Investicinio vieneto kaina nustatoma Fondo bazine valiuta. 
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Visas su Fondo investicini� vienet� �sigijimu susijusias Investuotojo išlaidas (banko komisinis mokestis 
už operacijas su finansini� priemoni� s�skaitomis, pinigin�mis s�skaitomis ir pan.) padengia pats 
Investuotojas. 
Fondo bei Fondo dalies vert� nustatoma kiekvien� darbo dien� po 18:00 val. Ši� informacij� galima 
gauti Prospekte nurodytose Fondo investicini� vienet� platinimo vietose nuo kitos darbo dienos 10:00 
val. 
Informacij� apie investicini� vienet� pardavimo kain� galima gauti Valdymo �mon�s buvein�je ar 
paskambinus telefono numeriu darbo metu. Taip pat ši� informacij� galima gauti iš Fondo investicini� 
vienet� Platintojo, apsilankius pas j� nurodytu adresu ar paskambinus Fondo investicini� vienet� 
Platintojo nurodytais telefonais.  
Apskai�iuojant investicini� vienet� pardavimo kain�, apskai�iavimo pagrindu imama Fondo dalies vert�, 
kuri nustatoma Paraiškos atviro investicij� fondo vienetams �sigyti gavimo dien�, o paskelbiama kit� 
darbo dien�. Fondo vert� sudaro Fondo aktyv� ir �sipareigojim� vertybi� skirtumas. 
Fondo dalies vert� yra Fondo vert�s dalmuo iš apyvartoje esan�i� investicini� vienet� skai�iaus. 
 
Išpirkimas ir susigr�žinimas  
Valdymo �mon� išperka investicinius vienetus pagal Investuotojo paraišk�. 
Fondo investiciniai vienetai išperkami už kain�, kuri nustatoma t� dien�, kai Valdymo �monei ar 
Platintojui yra pateikta Paraiška išpirkti atviro investicij� fondo investicin� vienet�. Investicinio vieneto 
išpirkimui komisinis mokestis netaikomas. 
Jeigu d�l Valdymo �mon�s kalt�s Fondo prospekte ir prie jo prid�ta informacija, turinti esmin�s �takos 
vertinant investicinius vienetus, yra neteisinga ar neišsami, Investuotojas turi teis� pareikalauti, kad 
Valdymo �mon� priimt� atgal jo investicinius vienetus ir atlygint� jam d�l šios priežasties patirtus 
nuostolius. 
 
Platinimo ir išpirkimo komisinis mokestis  
Platinimo komisinis mokestis nustatomas Valdymo �monei investicini� vienet� emisijos išlaidoms 
kompensuoti. 
Valdymo �monei išmokamo pardavimo komisinio mokes�io maksimalus dydis yra 3.0% Fondo dalies 
vert�s.  
Komisinis mokestis už investicini� vienet� išpirkim� netaikomas. 
 
Informacijos apie Fondo dalies vert� paskelbimas  
Valdymo �mon� paskelbia informacij� apie ankstesn�s darbo dienos Fondo dalies vert� kiekvien� darbo 
dien�  10:00 val. J� galima sužinoti paskambinus prospekte nurodytais telefonais bei tiesiogiai Valdymo 
�mon�s buvein�je ar pas Platintojus AS “Parex banka” interneto svetain�je: www.parex.lv. 
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 vykti 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 Finans� ir Kapitalo 
rinkos 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. 
Fondo pajam� pasiskirstymas  
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 augime ar sumaž�jime. 
Fondo dalies vert� nustatoma kiekvien� darbo dien�, remiantis LR teis�s aktais, šio Prospekto ir Fondo 
valdymo taisykl�mis. 
Investuotojas gali gauti savo pajamas iš Fondo dalies pinigais, tik pareikalav�s, kad Valdymo �mon� 
išpirkt� šiuos vertybinius popierius arba juos parduot�. 
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2003/2004 Fondo veiklos rodikliai   
2004 met� gruodžio 31 d. Fondo vert� siek� 8,688,526 USD, o vieno investicinio vieneto vert� buvo 
11,68 USD. Per antr�j� pusmet� Fondo aktyvai išaugo daugiau nei 33% arba 2.17 mlj. USD. Fondo dalies 
vert� per metus padid�jo  69 centais. 

 

Finansiniai rodikliai  
 

USD 2004-12-31 2003-12-31 

Fondo vert� 8,688,526 3,198,734 

Investicini� vienet� skai�ius 743,645 291,856 

Investicini� vienet� vert� 11.68 10.99 
 

Fondo dalies vert�s dinamika 
 

Laikotarpis 2004 metai Nuo �steigimo  

Dalies vert�s išaugimas / 
(sumaž�jimas) 

6.17% 11.75% 

 
 

 
 

Ankstesni Fondo veiklos rodikliai nelemia ateities Fondo veiklos rezultat�. Istorin� dinamika 
negarantuoja panašios dinamikos ateityje. Fondo vert� gali išaugti ar sumaž�ti, ir investuotojas privalo  
atsižvelgti � tai, kad jis, investuodamas � Fondo investicinius vienetus, gali gauti mažiau nei investavo. 
 
Bendra informacija  
Detalizuot� Fondo prospekt�, Fondo valdymo taisykles, metines ir pusme�io ataskaitas bei papildom� 
informacij� apie Fond� ir Valdymo �mon� galima nemokamai gauti AS “Parex ieguld�jumu p�rvaldes 
sabiedr�ba” buvein�je, Basteja bulvaris 14, Ryga, LV 1050, Latvija, kiekvien� darbo dien� nuo 10:00 
val. iki 18:00 val. arba pas Fondo investicini� vienet� Platintojus. 

 


