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TIKSLAS 

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė investuotojams skirta informacija apie 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, kaštus, potencialų jo nešamą pelną ir nuostolius, taip pat palyginti jį su 

kitais produktais. 

 

PRODUKTAS 

Produkto pavadinimas Elite Alfred Berg Optimal Allocation (toliau – Fondas) 

PRIIP produkto gamintojo 

pavadinimas 

„Evli Fund Management Company“ Ltd (toliau – Fondo valdymo bendrovė), kuri 

priklauso įmonių grupei „Evli“. 

ISIN FI0008803689, augančios vertės vienetų serija A, augančios vertės vienetai 

Papildoma informacija Papildomos informacijos galima rasti internete, adresas www.evli.com/funds arba 

iš Investuotojų aptarnavimo skyriaus, tel. Nr. +358 (0)9 4766 9701 

Priežiūros institucija Kompetentinga Fondo valdymo bendrovės ir šio pagrindinės informacijos 

dokumento priežiūros institucija yra Suomijos finansų priežiūros institucija. 

Paskelbimo data Šis pagrindinės informacijos dokumentas parengtas 2023-01-20 d. 

 

Šis MIPP ir DIP produktas yra aprobuotas Suomijoje. Fondo valdymo bendrovei Suomijoje yra išduota licencija, jos 

veiklą reguliuoja Suomijos finansų priežiūros institucija. 

 

KOKS TAI PRODUKTAS? 

Rūšis 

Fondas yra bendrasis fondas, kaip šis terminas yra apibrėžtas KIPVPS direktyvoje, savo turtą viso pasaulio fiksuotojo 

pajamingumo ir nuosavybės vertybinių popierių rinkose investuojantis pagrinde į fiksuotojo pajamingumo fondų, 

kolektyvinio investavimo schemų ir alternatyviųjų investicijų fondų vienetus (įskaitant fondų, kuriais prekiaujama 

biržoje (angl. exchange-traded funds, ETF). 

Investicijos trukmė 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 5 metai. Fondo vienetai gali būti pasirašomi ir išperkami kiekvieną 

Suomijos bankų darbo dieną, išskyrus tas darbo dienas, kurios užsienyje yra ne darbo arba švenčių dienos ir dėl to 

nėra galimybės nustatyti Fondo ar jo investicijų grynosios turto vertės arba jeigu Valdymo bendrovė Fondo taisyklėse 

nurodytomis ypatingomis aplinkybėmis yra laikinai sustabdžiusi fondo vienetų vertės skaičiavimą. Dienų, kuriomis 

negalima prekiauti fondų vienetais, sąrašą galima gauti iš Valdymo bendrovės arba rasti Valdymo bendrovės 

tinklalapyje. 

Tikslai 

 Fondo tikslas – teikti vienetų turėtojams ilgalaikę grąžą, didesnę nei atskaitinis indeksas. 

 Be investicijų į bendrųjų fondų, kolektyvinio investavimo schemų ir alternatyviųjų investicijų fondų vienetus, 

pagal Fondo taisykles Fondo turtas taip pat gali būti tiesiogiai investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius 

ir su nuosavybės vertybiniais popieriais susietus instrumentus, įmonių, vyriausybines ir kitokių subjektų 

obligacijas, pinigų rinkos priemones ir indėlius kredito institucijose. Bendrovių, kuriose Fondas turi fiksuotojo 

pajamingumo investicijų, mažiausio ar didžiausio kredito reitingo apribojimų nėra nustatyta. Jokių Fondo 

geografinės diversifikacijos apribojimų nėra. Vykdydamas investavimo veiklą, Fondas gali naudotis 

http://www.evli.com/funds


standartinėmis ir nestandartinėmis išvestinių priemonių sutartimis, kad apdraustų investicijų riziką ir siektų 

grąžos, įgyvendindamas savo investavimo strategiją. 

 Fondo atskaitinio indekso struktūra yra tokia: 50 proc. MSCI AC World Net TR EUR, 20 proc. Bloomberg 

Barclays Euro Aggregate Treasury TR, , 15 proc. Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR, 7,5 proc. 

Bloomberg Barclays Global Hight Yield TR (EUR Hedged), 2,5 proc. J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged 

EUR, 2,5 proc. J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global 10% Cap 1% Floor, 2,5 proc. 

Euribor 3 mėn. indeksas. Fondas yra aktyviai valdomas. Aktyviai valdant portfelį, Fondo veiklos rezultatai gali 

skirtis nuo atskaitinio indekso. Bazinė Fondo valiuta yra eurai. Fondo investicijų įplaukos bus investuojamos 

naujai. 

Tikslinis mažmeninis investuotojas 

Fondas yra tinkamas privatiems investuotojams, pageidaujantiems diversifikuotai investuoti nuosavybės vertybinių 

popierių ir fiksuotojo pajamingumo rinkose. Investuotojas privalo pakankamai gerai suprasti Fondo investicijas ir būti 

pasirengęs patirti su investicija susijusią finansinę riziką. Fondas nėra trumpalaikė investicinė priemonė, o 

investavimo laikotarpis turėtų būti ne mažiau nei 5 metai. 

Naujausias Fondo metines ir pusmetines apžvalgas, fondų vienetų vertes ir papildomą informaciją apie Fondą galima 

rasti internete, adresas www.evli.com/funds arba nemokamai gauti iš Valdymo bendrovės ar per vietos platintoją arba 

paslaugų teikėją kitose ES / EEE valstybėse narėse, kuriose yra prekiaujama Fondo vienetais. Visa informacija ar jos 

dalis yra publikuojama suomių ir anglų kalbomis. Fondo saugotojas – „Skandinaviska Enskilda Banken“ AB (publ) 

Helsinkio filialas. 

 

KOKIA YRA RIZIKA IR KĄ UŽ TAI GALĖČIAU GAUTI? 

Rizikos rodiklis 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Maža rizika Didelė rizika 

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite ne trumpiau nei 5 metus. 

Apibendrintas rizikos rodiklis padeda įvertinti šio produkto rizikingumą, lyginant su kitais produktais. Jis parodo, kaip 

tikėtina, kad produktas taps nuostolingas dėl tam tikrų įvykių rinkose arba dėl to, kad produkto kūrėjas negalės su 

jumis atsiskaityti. Šio produkto rizikos kategorija skalėje nuo 1 iki 7 yra 3 – tai reiškia, kad jo rizikingumas yra tarp 

nedidelio ir vidutinio. Nuostoliai, kuriuos galite patirti ateityje, yra vertinami kaip nedideli arba vidutinio dydžio, o 

prastos rinkos sąlygos greičiausiai neturės įtakos valdymo bendrovės sugebėjimui atsiskaityti su investuotoju. Rizikos 

veiksniai, kurių šis rizikos rodiklis iš esmės neatspindi, yra 1) valiutos rizika, 2) išvestinių priemonių rizika, 3) veiklos 

rizika ir 4) geografinė rizika. Daugiau informacijos apie riziką ieškokite fondo prospekte. 

Turėkite omenyje, kad egzistuoja ir valiutos rizika. Šios serijos vienetų valiuta gali skirtis nuo jūsų šalies 

valiutos. Kadangi investuotojas išmokas gali gauti šios serijos vienetų, o ne savo šalies valiuta, galutinė grąža 

priklausys nuo šių dviejų valiutų keitimo kurso. Ši rizika pirmiau parodytame rodiklyje neatsispindi. 

Į šį produktą investuotas kapitalas nėra apsaugotas nuo rinkos rizikos ar kredito rizikos. Produktas nėra apsaugotas 

nuo būsimos rinkos dinamikos, todėl galite prarasti visas savo investicijas arba jų dalį. Jei nesugebėtume sumokėti 

jums mokėtinų sumų, galėtumėte prarasti visą savo investuotą sumą. 

Veiklos scenarijai 

Į parodytas sumas yra įtraukti su pačiu produktu susiję kaštai, tačiau nebūtinai visi mokesčiai, kuriuos turite sumokėti 

savo konsultantui ar platintojui. Skaičiuojant šias sumas, nebuvo atsižvelgiama į jūsų mokesčių situaciją, kuri taip pat 

gali turėti įtakos atgautinai sumai. 

Šioje lentelėje parodytos sumos, kurias ateinančiais metais galite atgauti pagal skirtingus scenarijus, darant prielaidą, 

kad investuosite 10 000 eurų. Scenarijai parodo galimus jūsų investicijos rezultatus. Juos galite palyginti su kitų 

produktų scenarijais. Čia parodyti scenarijai yra apytikslės būsimų rezultatų prognozės, apskaičiuotos remiantis 

praeityje užfiksuotais šios investicijos vertės kitimo įrodymais ir nėra tikslus rodiklis. Tai, ką gausite, priklausys nuo 

http://www.evli.com/funds


veiklos rezultatų rinkoje ir investavimo trukmės. Nepalankiausias scenarijus rodo, ką galėtumėte atgauti 

ekstremaliomis rinkos sąlygomis, jį skaičiuojant nebuvo atsižvelgta į tokią situaciją, kuomet mes negalėsime sumokėti 

jums išmokos. 

10 000 eurų investicija 

 

 

Scenarijai 

 Jei pasitrauksite po 

vienerių metų 

Jei pasitrauksite 

praėjus 

rekomenduojamam 

investavimo 

laikotarpiui 

Nepalankiausias 
Ką galite atgauti, padengus kaštus 6 090 eurų 7 120 eurų 

Vidutinė grąža kiekvienais metais -39,1 proc. -6,6 proc. 

Nepalankus 
Ką galite atgauti, padengus kaštus 9 310 eurų 10 040 eurų 

Vidutinė grąža kiekvienais metais -6,9 proc. 0,1 proc. 

Nuosaikus 
Ką galite atgauti, padengus kaštus 10 500 eurų 13 060 eurų 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 5,90 proc. 5,5 proc. 

Palankus 
Ką galite atgauti, padengus kaštus 12 130 eurų 14 770 eurų 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 21,3 proc. 8,1 proc. 

 

KAS BUS, JEIGU „EVLI FUND MANAGEMENT COMPANY“ LTD NESUGEBĖS SUMOKĖTI IŠMOKOS? 

Valdymo bendrovei tapus nemokia nereikštų, kad būtinai patirsite nuostolius. Fondo ir Fondo valdymo bendrovės 

turtas yra saugomas atskirai. Fondo turto saugotojas yra „Skandinaviska Enskilda Banken“ AB (publ) Helsinkio 

filialas. Investicijoms nėra taikoma jokia kompensacijų ar garantijų investuotojams programa. 

 

KOKIE YRA KAŠTAI? 

Jus konsultuojantys ar šį produktą jums parduodantys asmenys gali nustatyti papildomų mokesčių. Tokiu atveju tokie 

asmenys suteiks jums informacijos apie atitinkamus kaštus ir jų įtaką jūsų investicijai laikui bėgant. 

Periodiniai kaštai 

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. Darome prielaidą, kad: 

 pirmaisiais metais atgautumėte jūsų investuotą sumą (0 proc. grąža). Padarėme prielaidą, kad kitais 

investavimo laikotarpiais investicijos rezultatai atitiks nuosaikųjį scenarijų; 

 bus investuota 10 000 eurų. 

 Jei pasitrauksite po 

vienerių metų 

Jei pasitrauksite praėjus 

rekomenduojamam 

investavimo 

laikotarpiui 

Visi kaštai 265 EUR 1 485 EUR 

Metinių kaštų poveikis (*) 2,6 proc. 2,7 proc. 

(*) 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 8,1 proc. iki padengiant kaštus ir 5,5 proc. padengus kaštus. 

Kaštų struktūra 

Vienkartiniai investavimo ir 

pasitraukimo kaštai 

 Jei pasitrauksite 

po vienerių metų 

Investavimo kaštai Investavimo mokesčio netaikome 0 EUR 

Pasitraukimo kaštai Pasitraukimo mokesčio netaikome 0 EUR 



Periodiniai metiniai kaštai 
  

Valdymo kaštai ir kitokie 

administraciniai ir veiklos kaštai 

Tai yra apytikslė suma, grindžiama faktine praėjusių 

metų kaštų suma. 

226 EUR 

Sandorių kaštai Tai yra apytikslė kaštų, patirtų mums perkant ir 

parduodant su produktu susijusias investicijas, suma. 

Faktinė suma skirsis priklausomai nuo to, kiek 

perkame ir parduodame. 

38 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 ne mažiau nei 5 metai. 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra grindžiamas fondo rizikingumu ir grąža. Fondo vienetai gali būti 

pasirašomi ir išperkami kiekvieną Suomijos bankų darbo dieną, išskyrus tas darbo dienas, kurios užsienyje yra ne 

darbo arba švenčių dienos ir dėl to nėra galimybės nustatyti Fondo ar jo investicijų grynosios turto vertės arba jeigu 

Valdymo bendrovė Fondo taisyklėse nurodytomis ypatingomis aplinkybėmis yra laikinai sustabdžiusi fondo vienetų 

vertės skaičiavimą. Dienų, kuriomis negalima prekiauti fondų vienetais, sąrašą galima gauti iš Valdymo bendrovės 

arba rasti Valdymo bendrovės tinklalapyje. 

 

KOKIA YRA NUSISKUNDIMŲ TEIKIMO PROCEDŪRA? 

Jei norite pareikšti nepasitenkinimą jums suteiktu produktu ar paslauga, prašome kreiptis į bendrovės „Evli“ 

Investuotojų aptarnavimo skyrių arba savo paslaugų teikėją. Kontaktinė informacija: „Evli“ Plc, Investor Service, PO 

Box 1081, FI-00101, +358 (0)9 4766 9701, info@evli.com. Žinutę galite palikti ir mūsų tinklalapyje, adresas 

www.evli.com/en/contact-us. Daugiau išsamios informacijos apie bendrovės „Evli“ klientų atsiliepimų nagrinėjimo 

tvarką yra skelbiama internete, adresas www.evli.com/en/client-information. 

 

KITA SVARBI INFORMACIJA 

Fondo įstatinius dokumentus – prospektą ir taisykles – galima rasti internete, adresas www.evli.com/funds arba gauti 

iš Fondo platinimu užsiimančio paslaugų teikėjo. Informacija apie praeityje užfiksuotus produkto rezultatus skelbiama 

internete, adresas www.evli.com/funds. 
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