
 

 
 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS 

 
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Ši informacija 

reikalinga pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame ją perskaityti, kad 

galėtumėte priimti informuotą sprendimą dėl investavimo. 

Baltic Horizon Fund“ (toliau – „Fondas“) 

 (ISIN: EE3500110244 – viešieji vienetai) 

Šį alternatyvų investicinį fondą valdo „Northern Horizon Capital AS“  

(toliau – „Valdymo įmonė“) 
 

TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA 

 

Fondo tikslas – suderinti patrauklų pajamų kiekį ir vidutinės 
trukmės ar ilgalaikį vertės padidėjimą, nustatant ir daugiausia 
investuojant į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto 
portfelius, nekilnojamojo turto bendroves ir (arba) į vertybinius 
popierius, susijusius su nekilnojamuoju turtu, ir sėkmingai 
pasitraukti iš šių investicijų. Fondas investuoja į nekilnojamąjį 
turtą, esantį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ypatingą dėmesį 
skiriant sostinėms – Talinui, Rygai ir Vilniui – ir teikiant 
pirmenybę miesto centrams esantiems centriniuose verslo 
rajonuose arba šalia jų. Fondas investuos į visų rūšių 
nekilnojamąjį turtą, įskaitant mažmeninius, biurų ir logistikos 
objektus. Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto portfelio 
įsigijimo išlaidos paprastai yra didesnės nei reguliuojami 
vertybinių popierių sandoriai ir jas patiria Fondas. Investicijos 
į nekilnojamąjį turtą yra daromos tiesiogiai įsigyjant 
nuosavybės teises į šį turtą arba netiesiogiai, įgyjant 
investavimo priemonių (pvz., specialiosios paskirties 
bendrovių, bendrų įmonių), turinčių nuosavybės teisę į 
nekilnojamąjį turtą, akcijas. Valdymo įmonė kiekvieną 
netiesioginę investiciją atlieka per atskirą investicinę 
priemonę ir siekia turėti 100% atitinkamų specialiosios 
paskirties bendrovių (SPB) akcijų. 

Ne mažiau kaip 80 % Fondo bendrosios turto vertės turi būti 
investuojama į nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, 
susijusius su nekilnojamuoju turtu. Iki 20 % Fondo bendrosios 
turto vertės gali būti investuojama į indėlius ir finansines 
priemones. 

Fondo turtas gali būti investuojamas į išvestines finansines 
priemones tik siekiant apsidrausti nuo nekilnojamojo turto 
paskolos rizikos. 

Valdymo įmonė Fondo vardu turi teisę garantuoti už vertybinių 
popierių emisiją, teikti laidavimą, imti paskolas, leisti skolos 
vertybinius popierius, sudaryti atpirkimo sandorius arba 
atvirkštinio atpirkimo sandorius ir kitus vertybinių popierių 
skolinimosi sandorius. 

Fondo tikslas – suteikti savo investuotojams pastovią ir 
didesnę nei vidutinę rizika pasvertą grąžą, įsigyjant pinigų 
srautus sukuriantį aukštos kokybės komercinį turtą, su 
potencialu kurti pridėtinę vertę per aktyvų valdymą, tokiu būdu 
sukuriant stabilų pajamų srautą, gaunant aukšto 
pajamingumo einamasias pajamas kartu su kapitalo 
prieaugiu. Valdymo įmonė siekia išmokėti investicinių vienetų 
savininkams ne mažiau kaip 80 % paskirstytinų pinigų srautų 
kiekvieną pusmetį arba dažniau. Visi investiciniai sprendimai 
yra valdymo įmonės diskreciniai sprendimai. 

Fondas yra įsteigtas kaip uždarojo tipo investicinis fondas ir 
registruotas Estijoje. Fondo turtas laikomas depozitoriume ir 
yra atskirtas nuo Valdymo įmonės turto. 

Fondas siekia naudoti finansinį svertą skolindamasis iki 50 % 
jo turto vertės, turėdamas vienintelį tikslą – investuoti. Fondo 
naudojamas svertas niekada negali viršyti 65 % jo turto 
vertės. 

Fondo vienetai yra kotiruojami biržoje „Nasdaq Tallinn“, ir 
kartu įtraukti į prekybą biržoje „Nasdaq Stockholm“. Fondas 
neišperka investicinių vienetų. 

Tipiškas Fondo investuotojas yra institucinis arba mažmeninis 
investuotojas, siekiantis vidutinės arba ilgalaikės trukmės 
netiesioginės turto pozicijos į komercinės paskirties 
nekilnojamojo turtą. 

 

RIZIKOS IR GRĄŽOS POBŪDIS 

 

Mažesnė rizika    Didesnė rizika 

 

Potencialiai mažesnis atlygis      Potencialiai didesnis atlygis 
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Rizikos ir atlygio rodiklis parodo, kur yra Fondas pagal galimą 
riziką, palyginti su jo potencialia nauda. Kuo aukštesnė Fondo 
pozicija tokiu mastu, tuo didesnis galimas atlygis, bet ir 
didesnė pinigų praradimo rizika. Šis rizikos rodiklis 
apskaičiuojamas remiantis istoriniais duomenimis, kurių 
negalima naudoti kaip ateities prognozės. Todėl laikui bėgant 
rizikos klasifikacija gali keistis. Net jei Fondas yra žemiausios 

rizikos klasėje, galite prarasti pinigus, nes visiškai nerizikingų 
investicijų nėra. Tačiau kiekvieno Fondo investuotojo 
atsakomybė neviršija jo investicinių vienetų vertės. 

Fondas yra 4 lygio dėl (i) rizikos, susijusios su nelikvidumu ir 
rinkos rizikos, susijusios su komercinėmis Baltijos 
nekilnojamojo turto investicijomis, ir (ii) dėl šios priežasties į 
biržos prekybos sąrašą įtrauktas fondas gali patirti kainų 
svyravimus, nes gali būti vykdoma spekuliatyvi prekyba. 
biržoje. 

Toliau pateikiama papildoma rizika, neįtraukta į rizikos ir 
grąžos kategoriją: 

• Investicija į Fondą yra susijusi su didele finansine 
rizika. Investuotojai gali prarasti visas arba dalį savo 



 

 
 

investicijų į Fondą. Fondo investavimas ir prekyba 
yra susiję su rizika patirti didelių nuostolių. 

• Investuotojai privalo pirkti ir parduoti investicinius 
vienetus antrinėje rinkoje, pasitelkdami tarpininką 
(pvz., maklerį), ir už tai gali būti imami mokesčiai. Be 
to, pirkdami investicinius vienetus investuotojai gali 
mokėti daugiau nei dabartinę grynąjį turto vertę ir 
juos parduodami gali gauti mažesnę nei dabartinė 
grynojo turto vertė. 

• Negali būti garantijos, kad aktyvi antrinė rinka 
vystysis ar išliks investicinių vienetų atžvilgiu arba 

kad investiciniai vienetai bus parduodami kainomis, 
artimomis jų bazinio grynojo turto vertei už vienetą. 

• Fondas priklauso nuo Valdymo įmonės (ir jos 
pagrindinių darbuotojų) veiklos rezultatų ir sėkmingo 
strategijos įgyvendinimo. Pagrindinio personalo 
paslaugų praradimas arba blogi Valdymo įmonės 
veiklos rezultatai gali turėti reikšmingą neigiamą 
poveikį Fondui. 

Išsamią informaciją apie riziką, su kuria gali susidurti 
Fondas, rasite prospekto skyriuje „Rizikos veiksniai“.

 

MOKESČIAI 

Sumokėti mokesčiai naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti. Šios išlaidos mažina potencialų Fondo vertės augimą. 
Išsamesnė informacija apie mokesčius pateikta Fondo taisyklių 15 skirsnyje „Mokesčiai ir išlaidos, sumokėti iš Fondo“ ir 
prospekte, kuriuos galima rasti Fondo interneto svetainėje www.baltichorizon.com.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo 

Įėjimo mokestis Nėra 

Išėjimo mokestis Nėra 

Šie mokesčiai yra maksimalūs, kuriuos galima išskaičiuoti 
iš faktiškai investuotų pinigų. 

Mokesčiai, imami iš Fondo per metus 

Einamieji mokesčiai 2.1% 

Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis specifinėmis 
sąlygomis 

Sėkmės mokestis* 20% 

*Jei metinės pakoreguotos Fondo operacijų lėšos, padalytos iš per metus 
vidutiniškai sumokėto kapitalo (skaičiuojamo kas mėnesį), viršija 8% per 
metus, Valdymo įmonė turi teisę gauti 20% mokestį už rezultatą nuo sumos, 
kuri viršija 8%. Tačiau metinis Sėkmės mokestis neturi viršyti 0,4% Fondo 
vidutinės GAV (grynųjų aktyvų vertės) per metus (viršutinė Sėkmės mokesčio 
riba). 

 

Nurodyti įėjimo ir išėjimo mokesčiai yra maksimalūs. Kai 
kuriais atvejais galite mokėti mažiau. Dėl faktinių įėjimo ir 
išėjimo mokesčių kreipkitės į savo finansų konsultantą arba 
platintoją. 

Čia pateiktas einamųjų mokesčių skaičius yra pagrįstas 2019 
metų, kurios baigiasi 2019 m. gruodžio 31 d., išlaidomis. 
Pagal Fondo taisykles einamieji mokesčiai negali viršyti 30% 
Fondo grynosios turto vertės per kalendorinius metus, tačiau 
praktikoje jie yra daug mažesni. Į šį skaičių neįtraukti sėkmės 
mokesčiai ir portfelio sandorių išlaidos, išskyrus išlaidas, 
sumokėtas perkant ar parduodant vienetus kitame 
kolektyvinio investavimo subjekte (jei tokių yra). 

Išsami informacija apie tikslius mokesčius ir išlaidas 
skelbiama Fondo 2019 m. metinėje ataskaitoje. Skaičius 
kiekvienais metais skirsis. 

 

 

ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI 

Fondas įsteigtas 2016 m. gegužės mėn. Tačiau 
kadangi Fondas susijungė su „Baltic Opportunity 
Fund“ („BOF“) ir gavo BOF turtą ir įsipareigojimus, 
taip pat pateikiami pastarojo laikotarpio rezultatai. 
BOF buvo įsteigtas 2010 m. rugsėjo mėn. 

Ankstesnės veiklos rezultatai pateikiami atėmus 
einamuosius mokesčius, tačiau neįtraukiami įėjimo 
ir (arba) išėjimo mokesčiai. Atkreipkite dėmesį, kad 
ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų 
rodiklis. Veiklos rezultatai apskaičiuojami eurais. 

 

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

Fondo depozitoriumas yra „Swedbank AS“, akcinė bendrovė, įregistruota Estijos komerciniame registre, registro kodas 
10060701. 

Praktinę informaciją apie Fondą, Fondo taisykles, naujausias investicinių vienetų kainas, jo prospektų kopijas ir naujausias 
metines ir tarpines ataskaitas galima rasti anglų kalba. Investuotojams jie pateikiami nemokamai ir nemokamai bus skelbiami 
svetainėje www.baltichorizon.com. 

Šis pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas yra prieinamas estų, lietuvių, anglų, švedų, danų ir suomių kalbomis 
ir nemokamai pateikiamas svetainėje www.baltichorizon.com. Esant neatitikimų tarp šių dokumentų, pirmenybė teikiama 
dokumentui anglų kalba. 

Valdymo įmonė gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet kuriuo šiame dokumente pateiktu pareiškimu, kuris yra klaidinantis, 
netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Fondo prospekto dalimis. 

Estijos apmokestinimo tvarka gali turėti įtakos investuotojų asmeninei mokesčių padėčiai. 
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Fondas yra registruotas Estijoje. Fondas nėra kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įmonė (KIPVPS) 
ir jam netaikomi KIPVPS taikomi rizikos diversifikavimo reikalavimai. 

Šis Fondas yra licencijuotas Estijoje ir yra prižiūrimas Estijos finansų priežiūros institucijos. Valdymo įmonė turi veiklos leidimą Estijoje, ją 
kontroliuoja ta pati institucija. 

Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2020 m. balandžio 3 d. 
 

 


