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Tikslas 

Šiame dokumente jums suteikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. 

Tai yra informacija, kuri pagal įstatymus turi būti pateikta tam, kad jums būtų lengviau suprasti šio produkto pobūdį, 

su juo susijusią riziką, jo kainą, potencialų jo nešamą pelną ir nuostolius, taip pat palyginti jį su kitais produktais. 

Produktas 

Produktas Avaron Emerging Europe Fund, D vienetai 

ISIN  EE3600108866 

Fondo valdymo bendrovė AS „Avaron Asset Management“ 

kontaktai https://avaron.com, el. paštas avaron@avaron.com, tel. +372 6644 205 

 

Fondas ir Fondo valdymo bendrovė turi Estijoje suteiktus įgaliojimus, jų veiklą prižiūri Estijos finansų priežiūros ir 

ginčų sprendimo institucija. 

Ši pagrindinė informacija paskutinį kartą buvo atnaujinta 2023 m. sausio 5 d. 

Koks tai produktas? 

Rūšis KIPVPS fondas 

Tikslai Fondas pagrinde investuota į patrauklią vertę turinčius besivystančių Europos 

regiono rinkų (neskaitant Rusijos) subjektus, siekdamas penkerių metų laikotarpiu 

pasiekti teigiamą alpha rodiklį. Investuodamas, Fondo nuosavais resursais atlieka 

fundamentinę analizę ir kruopščiai atrenka vertybinius popierius, taip pat dažnai 

lankosi bendrovėse ir vykdo integruotą aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir 

valdymo (angl. environmental, social, and governance, ESG) aspektų analizę. 

Fondas nesivadovauja atskaitiniais indeksais ir vietoje to siekia rasti optimalų 

aukščiausių Fondo viduje nustatytų tikslinių kainų verčių ir Valdymo bendrovės 

vertinimu nustatytos rizikos balansą, be kita ko atsižvelgdamas į bendrovių kokybę, 

ESG veiksnius, likvidumą ir perspektyvas užsienio valiutos atžvilgiu. Fondas palaiko 

aplinkos apsaugą ir socialinės atsakomybę, tačiau tvariai investuoti nėra jo 

pagrindinis tikslas. Fondas nesinaudoja jokiais svertais, neperka išvestinių 

priemonių, kad galėtų prisiimti papildomą riziką ir neparduoda vertybinių popierių 

skolon, siekdamas investuoti. 

Fondo vienetai išleidžiami ir išperkami kiekvieną darbo dieną, už juos atsiskaitant 

per dvi dienas po sandorio dienos. Fondo vienetus leidžiama pakeisti kitų Valdymo 

bendrovės valdomų fondų vienetais. 

Fondo investicijų įplaukos investuojamos naujai, investuotojams jokios išmokos nėra 

nemokamos. Vienetų turėtojo investicijos į Fondą grąžą atspindi padidėjusi arba 

sumažėjusi vieneto grynoji turto vertė. 

Daugiau informacijos apie Fondo investicinę politiką ir apribojimus skelbiama 

Fondo prospekte. 

Tikslinis mažmeninis 

investuotojas 

Fondas yra skirtas investuotojui, kuris 

 siekia investuoti į išrankiai suformuotą besivystančių Europos rinkų vertybinių 

popierių portfelį, norėdamas tokiu būdu diversifikuoti savo bendrąjį 

nuosavybės vertybinių popierių portfelį ir kuris supranta, kad su investavimu į 

besivystančių Europos rinkų nuosavybės vertybinių popierių yra susijusi 

didesnė rizika; 
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 gali prisiimti didelę riziką, siekia padidinti savo kapitalą tolimojoje 

perspektyvoje, investuodamas į besivystančių Europos regiono rinkų 

nuosavybės vertybinius popierius, o investiciją ketina išlaikyti ne mažiau nei 5 

metus; 

 supranta, kad į Fondą investuotų pinigų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti ir kad 

nėra aišku, ar pavyks susigrąžinti visą investuotą kapitalą; 

 turi investavimo į investicinius produktus patirties arba žino, kaip veikia 

finansų rinkos. 

Terminas Fondas yra atvirojo pobūdžio ir galiojimo termino neturi. Fondas gali būti likviduotas 

tik Valdymo bendrovės valdybos nutarimu arba pagal privalomąsias Galiojančių 

įstatymų nuostatas ir tik su pirmesniu Finansų priežiūros institucijos sutikimu. 

Daugiau informacijos apie Fondo likvidavimą pateikiama Fondo taisyklėse. 

Kita informacija Fondo depozitoriumas – „Swedbank“ AS (įmonės kodas 10060701). 

Fondo taisykles, prospektą, metines ir (arba) pusmečio ataskaitas galima rasti 

Valdymo bendrovės tinklalapyje, adresas https://avaron.com/documents/ arba 

nemokamai gauti iš Valdymo bendrovės. 

Fondo GTV skaičiuojama ir skelbiama internete, adresas https://avaron.com/our-

products/aef/ 

 

Kokia yra rizika ir ką už tai galėčiau gauti? 

Apibendrintas rizikos rodiklis 

Mažesnė rizika Didesnė rizika 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad 

Produktą laikysite 5 metus. 

Jei investiciją parduosite pirma laiko, faktinė rizika 

gali ženkliai skirtis ir jūs galite atgauti mažesnę sumą. 

Apibendrintas rizikos rodiklis padeda įvertinti šio 

produkto rizikingumą, lyginant su kitais produktais. 

Jis parodo, kaip tikėtina, kad produktas bus 

nuostolingas, jeigu rinkose atsiras svyravimų. 

Šiam produktui suteikėme 4 rizikos kategoriją iš 7 – 

tai reiškia, kad jo rizikingumas yra vidutinis, t. y. 

fondas patiria vidutinę vieneto vertės padidėjimo ir 

sumažėjimo riziką. Šis rodiklis visų pirma atspindi 

vertybinių popierių, į kuriuos fondas investuoja, vertės 

padidėjimą ir sumažėjimą. Laikui bėgant, rizikos 

kategorija gali kisti. 

Į apibendrintą rizikos rodiklį nėra įtraukta tokia rizika: 

Besivystančių rinkų rizika – Fondo turtas 

investuojamas besivystančiose Europos regiono 

rinkose, kuriose gali būti stebimas teisinis, socialinis, 

politinis ir ekonominis nestabilumas, galimi dideli 

valiutų kursų svyravimai, mažesnis vietos rinkų 

likvidumas ir didesnis nepastovumas, lyginant su 

išsivysčiusiomis rinkomis. 

Likvidumo rizika – rizika, kad Fondo turtą gali būti 

sunku parduoti konkrečiu metu ir už konkrečią kainą. 

 

 

Veiklos scenarijai 

Į toliau parodytas sumas yra įtrauktos visi su Fondu susiję kaštai. Skaičiuojant šias sumas, nebuvo atsižvelgiama į jūsų 

mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos atgautinai sumai. 

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų veiklos rinkose rezultatų. Nėra aišku, kaip rinkos kis ateityje, jų 

dinamiką yra sunku tiksliai prognozuoti. 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis 

Investicijos pavyzdys 

5 metai 

10 000 eurų 

 

Scenarijai Po 1 metų Po 5 metų 

Mažiausia grąža Mažiausios garantuojamos grąžos nėra. Galite prarasti visą investiciją ar jos dalį. 

Nepalankiausias Ką galite atgauti, padengus kaštus 130 EUR 3 530 EUR 
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Vidutinė grąža kiekvienais metais -98,7 proc. -18,8 proc. 

Nepalankus Ką galite atgauti, padengus kaštus 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 
7 610 EUR 

-23,9 proc. 
8 290 EUR 

-3,7 proc. 

Nuosaikus Ką galite atgauti, padengus kaštus 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 
10 430 EUR 

4,3 proc. 
11 450 EUR 

2,7 proc. 

Palankus Ką galite atgauti, padengus kaštus 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 
16 350 EUR 

63,4 proc. 
14 980 EUR 

8,4 proc. 

 

Nepalankus, nuosaikus ir palankus scenarijai parodo blogiausius, vidutinius ir geriausius Fondo veiklos rezultatus per 

pastaruosius 10 metų. 

Nepalankiausias scenarijus rodo, kiek galite atgauti ekstremaliomis rinkos sąlygomis. Tokie investicijų scenarijai 

įvyko šiais laikotarpiais: 

Nepalankus – tarp 2015 m. kovo ir 2020 m. kovo 

Nuosaikus – tarp 2014 lapkričio ir 2019 m. lapkričio 

Palankus – tarp 2012 m. gruodžio ir 2017 m. gruodžio 

 

Kas bus, jei AS „Avaron Asset Management“ nesugebės sumokėti išmokos? 

Pagal įstatymus, fondo turtas turi būti atskirtas nuo Fondo valdymo bendrovės turto. Fondas turi depozitoriumą, kuris 

atsako už Fondo turto saugojimą. Fondo valdymo bendrovės bankroto atveju Fondo valdymą perima jo 

depozitoriumas, t. y. „Swedbank“ AS. Fondo investuotojams nėra taikoma jokia kompensacijų ar garantijų programa. 

 

Kokie yra kaštai? 

Jus konsultuojantis ar šį produktą jums parduodantis asmuo gali nustatyti papildomų mokesčių. Tokiu atveju šis asmuo 

suteiks jums informacijos apie tokius kaštus ir jų įtaką jūsų investicijai. 

Toliau lentelėse parodytos sumos, nuo jūsų investicijos atskaitomos skirtingiems kaštams padengti. Šios sumos 

priklauso nuo jūsų investicijos dydžio ir investavimo į produktą trukmės. Tai iliustracinės sumos, pagrįstos investuotos 

sumos pavyzdžiu ir skirtingais įmanomais investicijų laikotarpiais. 

Periodiniai kaštai 

Mes padarėme prielaidą, kad: 

- pirmaisiais metais atgautumėte jūsų investuotą sumą 

(0 proc. grąža). Padarėme prielaidą, kad kitais 

investavimo į Produktą laikotarpiais investicijos 

rezultatai atitiks nuosaikųjį scenarijų; 

- bus investuota 10 000 eurų. 

Pasitraukus po 1 metų Pasitraukus po 5 metų 

Visi metiniai kaštai 262 EUR 1 538 EUR 

Metinių kaštų poveikis (*) 2,6 proc. 2,6 proc. kasmet 

(*) Jis parodo, kiek investavimo laikotarpiu dėl kaštų kiekvienais metais sumažėja jūsų grąža. Pavyzdžiui, jei 

pasitrauktumėte pasibaigus rekomenduojamam investavimo laikotarpiui, prognozuojama vidutinė metinė jūsų grąža 

turėtų būti 5,4 proc. iki padengiant kaštus ir 2,7 proc. padengus kaštus. 

Kaštų struktūra (sumos eurais, kai investuojama 10 000 eurų) 

Vienkartiniai investavimo ir 

pasitraukimo kaštai 

Pasitraukus po 1 metų  

Investavimo kaštai Investavimo mokesčio netaikome 0 EUR 

Pasitraukimo kaštai Pasitraukimo mokesčio netaikome 0 EUR 

Periodiniai kaštai   



Valdymo kaštai ir kitokie 

administraciniai ir veiklos kaštai 

2,4 proc. jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra 

apytikslė suma, grindžiama faktine praėjusių metų kaštų 

suma. 

241 EUR 

Sandorių kaštai 0,2 proc. jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra 

apytikslė kaštų, patirtų mums perkant ir parduodant su 

produktu susijusias investicijas, suma. Faktinė suma 

skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame. 

21 EUR 

Papildomi kaštai, patiriami 

ypatingomis aplinkybėmis 

  

Veiklos rezultatų mokestis Veiklos rezultatų mokestis netaikomas 0 EUR 

 

Kaip ilgai turėčiau išlaikyti investiciją ir ar galiu pinigus atsiimti pirma laiko? 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra 5 metai. 

Mažiausio privalomo investavimo laikotarpio fonde nėra. Tačiau, kadangi Fondas investuoja į nuosavybės vertybinius 

popierius, tokios investicijos turėtų būti ilgalaikės – turėtumėte būti pasirengę investicijas į Fondą išlaikyti ne mažiau 

nei 5 metus. Be to, turite galimybę Fondo vienetus bet kada parduoti. 

 

Kokia yra nusiskundimų teikimo procedūra? 

Norėdami pateikti nusiskundimą dėl Fondo, galite kreiptis į Fondo valdymo bendrovę telefonu +372 6644 205 arba 

el. paštu, adresas avaron@avaron.com. Klientų nusiskundimų nagrinėjimo politikos gairės skelbiamos Fondo 

valdymo bendrovės tinklalapyje, adresas https://avaron.com/documents/. Be to, konsultacijų ir paaiškinimų galite 

kreiptis ir į Estijos finansų priežiūros ir ginčų sprendimo instituciją (adresas Sakala 4, Talinas 15030, 

https://www.fi.ee/en). 

 

Kita svarbi informacija 

Visa informacija apie Fondą yra skelbiama Fondo prospekte ir taisyklėse. Fondo taisykles, aktualią šio pagrindinės 

informacijos dokumento redakciją, prospektą, Fondo metines ir (arba) pusmečio ataskaitas galima rasti Valdymo 

bendrovės tinklalapyje, adresas https://avaron.com/documents/ arba nemokamai gauti iš Fondo valdymo bendrovės. 

Praeityje užfiksuoti veiklos rezultatai. Informaciją apie praėjusių 10 metų Fondo veiklos rezultatus galima rasti 

Fondo prospekte. 

Praeityje užfiksuoti veiklos scenarijai. Praeityje publikuotus veiklos scenarijus galima rasti internete, adresas 

https://avaron.com/our-products/aef. 
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