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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 

„Japan Equity“, bendrovės „BNP Paribas Funds“ subfondas, akcijų klasė – klasikinė kapitalizacija eurais 

(LU0251809090) 

Leidėjas – „BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg“ (toliau – „BNPP AM Luxembourg“) 

Tinklalapis – https://www.bnpparibas-am.com 

Skambinkite tel. (+352 26.46.30.02), norėdami gauti daugiau informacijos 

Už Produkto ir bendrovės „BNPP AM Luxembourg“ priežiūrą atsakinga Finansų sektoriaus priežiūros komisija 

(pranc. Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). 

PID parengimo data – 2023-01-01 

KOKS TAI PRODUKTAS? 

Rūšis 

Šis Produktas yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS). Tai 

bendrovės „BNP Paribas Funds“, kuri yra atvirojo tipo investicinė bendrovė (pranc. société d‘investissement à 
capital variable, SICAV), kurios veiklą reglamentuoja su kolektyvinio investavimo subjektais susijusios 
Liuksemburgo 2010 m. gruodžio 17 d. įstatymo (toliau – 2010 m. įstatymas) I dalies nuostatos bei 
KIPVPS Direktyvos Nr. 2009/65 nuostatos, subfondas. 

Terminas 

Produktas jokio galutinio termino neturi. 

„BNPP AM Luxembourg“ neturi teisės vienašališkai anuliuoti Produkto. SICAV valdyba turi įgaliojimus priimti 

sprendimą dėl subfondo susijungimo, atskyrimo, likvidavimo ar uždarymo. Be to, SICAV gali būti likviduota 

neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu. 

Tikslai 

Fondas yra aktyviai valdomas. Atskaitinis indeksas Topix (RI) yra naudojamas tik rezultatų palyginimo tikslais. 

Fondo veiklos joks atskaitinis indeksas nevaržo, o jo rezultatai gali ženkliai skirtis nuo atskaitinio indekso. 

Fondas siekia vidutinėje perspektyvoje padidinti savo turto vertę, investuodamas į Japonijos ir (arba) Japonijoje 

veikiančių bendrovių išleistas akcijas. 

Aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo (angl. environmental, social, and governance, ESG) 

kriterijai turi įtakos (tačiau neesminės) Fondo valdytojo priimamiems sprendimams. 

Pajamos yra sistemingai investuojamos naujai. 

Investuotojai turi galimybę savo investicijas išpirkti kasdien (Liuksemburgo bankų darbo dienomis), kaip nurodyta 

prospekte. 

Tiksliniai mažmeniniai investuotojai 

Šis Produktas yra skirtas mažmeniniams investuotojams, neturintiems nei finansinės kompetencijos, nei konkrečių 

žinių, padėsiančių jiems suprasti Produktą, tačiau pasirengusiems prarasti visą investuotą kapitalą. Jis tinka 

klientams, siekiantiems kapitalo augimo. Potencialūs investuotojai turėtų orientuotis į ne trumpesnį nei 6 metų 

investavimo laikotarpį. 

Praktinė informacija 

 Depozitoriumas – „BNP PARIBAS“ Liuksemburgo filialas 

https://www.bnpparibas-am.com/
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 Šis pagrindinės informacijos dokumentas yra parengtas pirmiau nurodytai akcijų klasei, jame aprašomas 

bendrovės „BNP Paribas Funds“ subfondas. Daugiau informacijos apie Produktą pateikiama prospekte ir 

SICAV lygmeniu leidžiamose periodinėse ataskaitose. Pagal 2010 m. įstatymą, subfondų atsakomybė yra 

atskirta – tai reiškia, kad subfondo turtas negali būti naudojamas patenkinti kreditoriaus ar kitos trečiosios šalies 

reikalavimą kito subfondo atžvilgiu. 

 Investuotojai gali pereiti iš vieno SICAV subfondo į kitą. Išsamesnės informacijos ieškokite prospekte arba 

kreipkitės į savo finansų konsultantą. 

 Daugiau informacijos apie Produktą, įskaitant naujausią prospektą, pagrindinės informacijos dokumentą, 

grynąją turto vertę, paskutines paskelbtas akcijų kainas, periodinę ataskaitą, investicijos aprašymą galima 

nemokamai gauti anglų kalba iš bendrovės „BNPP AM Luxembourg“ arba internete, adresas 

https://www.bnpparibas-am.com. 

KOKIA YRA RIZIKA IR KĄ UŽ TAI GALĖČIAU GAUTI? 

Rizikos rodiklis 

1 2 3 4 5 6 7 
Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad 

Produktą laikysite 6 metus. 

Mažesnė rizika Didesnė rizika  

 

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

kaip tikėtina, kad Produktas bus nuostolingas, jeigu rinkose atsiras svyravimų arba mes negalėsime su jumis 

atsiskaityti. 

Šiam Produktui suteikėme 4 rizikos kategoriją iš 7 – tai reiškia, kad jo rizikingumas yra vidutinis. Rizikos kategorija 

yra grindžiama investicijomis pagrinde į vertybinius popierius ir akcijas, kurių vertė gali ženkliai svyruoti. Tokie 

svyravimai artimojoje perspektyvoje neretai sustiprėja. 

Turėkite omenyje, kad egzistuoja ir valiutos rizika. Jeigu jūsų sąskaitos valiuta skiriasi nuo šio Produkto 

valiutos, išmokų sumos, kurias gausite, priklausys nuo šių dviejų valiutų keitimo kurso. Ši rizika pirmiau 

parodytame rodiklyje neatsispindi. Kadangi Produkto valiuta ir referencinė Fondo valiuta skiriasi, jūs 

patirsite su šių dviejų valiutų kurso svyravimais susijusią riziką. 

Kita reikšminga su Produktu susijusi rizika, į kurią skaičiuojant apibendrintą rizikos rodiklį nebuvo atsižvelgta: 

 veiklos ir saugojimo rizika. 

Daugiau informacijos apie riziką prašome ieškoti prospekte. 

Šis Produktas nėra apsaugotas nuo būsimų veiklos rinkose rezultatų, todėl galite prarasti visas savo investicijas 

arba jų dalį. 

Jei nesugebėtume sumokėti jums mokėtinų sumų, galėtumėte prarasti visą savo investuotą sumą. 

Veiklos rezultatų scenarijai 

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

jų dinamiką yra sunku tiksliai prognozuoti. Toliau pristatytuose nepalankiame, nuosaikiame ir palankiame 

scenarijuose parodyti pavyzdžiai, grindžiami per pastaruosius 11 metų užfiksuotais geriausiais ir blogiausiais 

rezultatais, taip pat vidutiniais Produkto ir (arba) atitinkamo atskaitinio indekso rezultatais. Rinkų dinamika ateityje 

gali būti visiškai kitokia. 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 6 metai 

Pavyzdys, kai investuojama 10 000 eurų 

Pasitraukus po 1 metų Pasitraukus po 6 metų 

Scenarijai 

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

Nepalankiausias Ką galite atgauti, padengus kaštus 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 

5 979,65 EUR 

-40,20 proc. 

3 365,5 EUR 

-16,60 proc. 

Nepalankus Ką galite atgauti, padengus kaštus 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 

7 997,87 EUR 

-20,02 proc. 

5 909,55 EUR 

-8,39 proc. 

Nuosaikus Ką galite atgauti, padengus kaštus 10 365,93 EUR 12 817,04 EUR 

https://www.bnpparibas-am.com/
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Vidutinė grąža kiekvienais metais 3,66 proc. 4,22 proc. 

Palankus Ką galite atgauti, padengus kaštus 

Vidutinė grąža kiekvienais metais 

13 639,78 EUR 

36,40 proc. 

18 2126,94 EUR 

10,51 proc. 

Į parodytas sumas yra įtraukti su pačiu Produktu susiję kaštai, tačiau ne 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. 

Nepalankiausias scenarijus rodo, kiek galite atgauti ekstremaliomis rinkos sąlygomis. 

Toks investicijos scenarijus įvyko laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2022 m. 

KAS BUS, JEI „BNPP AM LUXEMBOURG“ NESUGEBĖS SUMOKĖTI IŠMOKOS? 

SICAV yra atskiras subjektas, nesusijęs su bendrove „BNPP AM Luxembourg“. Tuo atveju, jeigu „BNPP AM 

Luxembourg“ nesugebėtų vykdyti savo įsipareigojimų, tai neturėtų poveikio depozitoriume esančiam Produkto / 

SICAV turtui. 

Depozitoriumui nevykdant savo įsipareigojimų, su Produktu / SICAV susijusi finansinio nuostolio rizika būtų 

švelninama, depozitoriumo turtą pagal įstatymus atskiriant nuo Produkto / SICAV turto. 

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. Jeigu Produktas yra pagrindinė 

finansavimo priemonė, nurodyta draudimo polise arba kapitalizacijos polise, į šiuos kaštus su tokiais polisais susiję 

kaštai neįeina. 

Periodiniai kaštai 

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. 

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 6 metų 

Visi metiniai kaštai 508,87 EUR 388,58 EUR 

Metinių kaštų poveikis (*) 5,15 proc. 2,86 proc. 

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

pasitrauktumėte pasibaigus rekomenduojamam investavimo laikotarpiui, prognozuojama vidutinė metinė jūsų 

grąža turėtų būti 9,73 proc. iki padengiant kaštus ir 6,87 proc. padengus kaštus. 

Kaštų struktūra 

Vienkartiniai investavimo ir 

pasitraukimo kaštai 

Pasitraukus po 1 metų  

Investavimo kaštai Parodyta didžiausia investavimo kaštų suma. Kai kuriais 

atvejais gali tekti sumokėti mažiau. Daugiau informacijos 

jums gali suteikit jūsų finansų konsultantas. 

300 EUR 

Pasitraukimo kaštai Pasitraukimo mokesčio netaikome. 0 EUR 

Periodiniai metiniai kaštai   

Valdymo kaštai ir kitokie 

administraciniai ir veiklos kaštai 

Ši suma yra grindžiama 2022 m. birželio 30 d. 

apskaičiuota praeityje patirtų išlaidų suma. 

192,06 EUR 

Sandorių kaštai Tai – jūsų investicijos metinė vertė. Tai yra apytikslė 

kaštų, kuriuos patiriate, mums perkant ir parduodant su 

Produktu susijusias investicijas, suma. Faktinė suma 

skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame. 

16,81 EUR 
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Papildomi kaštai, patiriami 

ypatingomis aplinkybėmis 

  

Veiklos rezultatų mokestis Veiklos rezultatų mokestis šiam Produktui netaikomas. 0 EUR 

Konversijos atveju investuotojams gali sumokėti ne didesnį nei 1,50 proc. mokestį. 

KAIP ILGAI TURĖČIAU IŠLAIKYTI INVESTICIJĄ IR AR GALIU PINIGUS ATSIIMTI PIRMA LAIKO? 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis (RIL) yra 6 metai. 

RIL yra apibrėžtas ir nustatytas atsižvelgiant į Produkto rizikingumą. 

Investuotojai turi galimybę savo investicijas išpirkti kasdien (Liuksemburgo bankų darbo dienomis), kaip nurodyta 

prospekte. 

Bet koks iki RIL pabaigos įvykdytas išpirkimas gali turėti neigiamos įtakos Produkto rezultatams. 

KOKIA YRA NUSISKUNDIMŲ TEIKIMO PROCEDŪRA? 

Norint pateikti nusiskundimą, prašome kreiptis į įprastinį jus dėl Produkto konsultavusį ryšių su klientais 

vadybininką. Taip pat galite kreiptis į bendrovę „BNPP AM Luxembourg“ tinklalapyje www.bnpparibas-em.lu 

(skiltis „Nusiskundimų tvarkymo politika“) nurodytu būdu arba raštu, adresas „BNPP AM Luxembourg“ – Client 

Services – 10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg. 

KITA SVARBI INFORMACIJA 

 Norint susipažinti su praeityje užfiksuotais Produkto rezultatais ir rezultatų scenarijais, prašome vadovautis 

šiomis instrukcijomis: 

1) paspauskite nuorodą https://www.bnpparibas-am.lu, 2) pirmajame puslapyje pasirinkite Liuksemburgą, 

kalbą ir savo investuotojo profilį, taip pat nurodykite, kad sutinkate su svetainės sąlygomis, 3) pasirinkite skiltį 

„FONDAI“ ir skyrių „Fondų naršyklė“, 4) atlikite Produkto paiešką pagal ISIN kodą arba pavadinimą ir 

pasirinkite Produktą, 5) pasirinkite skiltį „Rezultatai“. 

 Tinklalapyje esančiame grafike matyti Produkto rezultatai, t. y. per pastaruosius 10 metų užfiksuota procentinė 

nuostolio arba pelno dalis. 

 

http://www.bnpparibas-em.lu/
https://www.bnpparibas-am.lu/

