Pagrindinės investavimo kartu su Fondu sąlygos Privatiems
investuotojams
Privačių investuotojų grupė

Investuotojai investicijos tikslais Fondo atžvilgiu veikia
kaip bendrai veikianti grupė, todėl įsipareigojimus
Fondo atžvilgiu prisiima ir už jų vykdymą atsako tiek
visi kartu, tiek kiekvienas atskirai

Balsavimo teisių perleidimas

Fondas atlieka investiciją kaip „tylusis investuotojas“ ir
perleidžia Fondo akcijų suteikiamas balsavimo ir kitas
neturtines teises (išskyrus teisę kreiptis į teismą)
privatiems investuotojams, t. y. investuotojų
paskirtam atstovui. Fondas turi teisę atšaukti
balsavimo teisių perleidimą, įspėjęs Investuotojų
atstovą prieš 10 (dešimt) dienų

Investuotojų atstovas

Investuotojai iš savo tarpo paskiria atstovą
santykiuose su Fondu, kuris atsakingas už Fondo
atstovavimą bei komunikaciją su Fondu. Šis paskirtas
investuotojų atstovas taip pat įgyvendina investuotojų
atstovui nustatytas teises ir pareigas (pvz. dalyvauti
visuose portfelio bendrovės visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose (toliau – Susirinkimas), balsuoti juose
Fondo akcijomis). Investuotojai turi teisę pakeisti
investuotojų atstovą tik pritarus Fondui

Balsavimas visuotiniame akcininkų
susirinkime

Prieš balsuodami bet kuriuo klausimu Susirinkime,
investuotojai tarpusavyje susitaria ir užtikrina, kad
atitinkamu klausimu visi investuotojai balsuotų taip
pat. Investuotojų atstovas balsuoja Fondo akcijomis
taip, kad (a) geriausiai būtų atstovaujami Fondo
interesai ir (b) taip pat kaip ir visi investuotojai savo
akcijomis. Investuotojų atstovas privalo informuoti
Fondą apie tai, kaip investuotojai ir investuotojų
atstovas numato balsuoti Susirinkime.
Investuotojai už tam tikrus esminius sprendimus,
susijusius su investicijos mažumos akcininkų apsauga,
gali balsuoti tik gavę išankstinį rašytinį Fondo pritarimą
arba patvirtinimą dėl neprieštaravimo. Fondas
nereikalauja gauti išankstinio pritarimo sprendimams,
susijusiems su įprastiniu verslo vykdymu bendrovėje

Atstovavimas valdyboje

Jei portfelio bendrovėje sudaroma valdyba,
investuotojų atstovai paprastai privalo pasirūpinti, kad
valdybos nariu būtų išrinktas vienas iš investuotojų

Informacijos teikimas

Investuotojai pasirūpina, kad portfelio bendrovė ir jos
valdymo organai Fondui bei investuotojams teiktų
mėnesinius finansinius duomenis, ketvirtines
finansines ataskaitas ir audituotas metines finansines
ataskaitas. Tiek investuotojai, tiek portfelio bendrovė
taip pat teikia pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir
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(ar) mokestinio sukčiavimo
reikšmingą informaciją
Akcijų perleidimas

rizikoms

įvertinti

Šalys įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti
portfelio bendrovės akcijų (ar jų suteikiamų teisių) visą
įšaldymo laikotarpį (įprastai 3 metus). Po įšaldymo
laikotarpio pasibaigimo akcijos gali būti perleistos
sutartyje numatytomis sąlygomis ir būdais.
Investuotojai gali perleisti jiems priklausančias akcijas
tarpusavyje tik su išankstiniu Fondo sutikimu

Pajamų ribojimas

1. Jei investicija atitinka valstybės pagalbos
reikalavimus (įmonė yra maža arba labai maža,
jaunesnė nei 5 metai, neskirsčiusi pelno akcininkams,
neperėmusi kitos įmonės veiklos, nelistinguojama ir
nesukurta per įmonių susijungimą).
Tuo atveju, jeigu Fondo iš investicijos gaunamos
pajamos viršija maksimalią pajamų ribą, likusi Fondo
pajamų dalis perduodama investuotojams.
Maksimalia pajamų riba vadinamas pajamų lygis, kurį
gavęs Fondas atgauna Fondo Investiciją ir uždirba
maksimalų Fondui skiriamos grąžos dydį (4 arba 6%
metinių sudėtinių palūkanų).
2. Jei investicija neatitinka valstybės pagalbos
reikalavimų (neatitinka kurio nors iš šios dalies
1 punkte išvardintų reikalavimų).
Visos iš investicijos gautos pajamos tarp Fondo ir
privačių investuotojų yra skirstomos vienodais (pari
passu) pagrindais

Investicijos realizavimas

Investuotojai turi pirmumo teisę įsigyti Fondo akcijas.
Fondas realizuoja savo investiciją ne vėliau nei
investuotojai. Kai Fondas ir investuotojai parduoda
turimas akcijas vienu metu, Fondui turi būti užtikrintos
ne blogesnės akcijų pardavimo sąlygos nei
investuotojams (išskyrus Fondo gaunamų pajamų
ribojimą).
Investuotojai gali išpirkti Fondo akcijas, jeigu i) yra
praėjęs įšaldymo laikotarpis ir investuotojai užtikrina
Fondui maksimalią pajamų ribą arba ii) nėra praėjęs
įšaldymo laikotarpis, bet investuotojai užtikrina Fondui
maksimalią pajamų ribą už visą laikotarpį iki įšaldymo
laikotarpio pabaigos

Investuotojų atsakomybė

Investuotojai už pažeidimus atsako kartu (solidariai)

Reikalavimai investuotojams

Jei investuotojas yra juridinis asmuo, jis negali būti
registruotas tikslinėje teritorijoje, kaip nustatyta LR
pelno mokesčio įstatyme, arba jei yra fizinis asmuo –
būti tokių teritorijų gyventojas.
Kiekvienas
investuotojas
įsipareigoja
nebendradarbiauti ir nepalaikyti verslo santykių su
subjektais, registruotais teritorijoje, kurios pagal
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jurisdikciją nebendradarbiauja su Europos Sąjungos
tarptautiniu mastu suderintų mokesčių taikymo
srityje.
Privačių investuotojų atliekami mokėjimai (investicijos
atlikimo atveju) paprastai turi būti atliekami iš Europos
Sąjungos valstybėje narėje registruotos kredito ar
mokėjimo įstaigoje turimos sąskaitos
Šios pagrindinės investavimo sąlygos neturi privalomosios galios ir nesukuria jokių teisinių
įsipareigojimų. Šis dokumentas yra skirtas susipažinti su Fondo veiklos principais, kuriais
vadovaujamasi nustatant santykius tarp Fondo ir Fondo patvirtintų privačių investuotojų
investicijos į įmonę atlikimo metu
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