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PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTAS 

Tikslas 

Šiame dokumente (toliau – „PID“) pateikiama pagrindinė informacija apie atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą 
investicinį fondą IAM US Tech Growth Fund. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu siekiant 
padėti Jums suvokti šio produkto pobūdį, konkrečias rizikas, sąnaudas, potencialią investicinę grąžą bei potencialų nuostolį, 
atitinkamai informacija padės palyginti šį investicinį produktą su kitais rinkoje siūlomais investiciniais produktais. 

Jūs svarstote galimybę įsigyti investicinį produktą, kuris yra komplikuotas, ir kurį gali būti sunku suprasti. Todėl rekomenduojama 
išsamiai susipažinti su visais Fondo dokumentais ir, prireikus, kreiptis į profesionalius patarėjus. 

Produktas 

 

Pavadinimas Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas IAM US Tech Growth Fund 
(toliau – „Fondas“)  

Identifikaciniai duomenys Lietuvos banko suteiktas identifikacinis kodas – I133 

Valdymo įmonė, kuri paruošė 
PID 

UAB „I asset management“ (toliau – „Valdymo įmonė“), kurios buveinė yra Liepyno g. 25A, 
Vilniuje, kodas 304405305, 2017-05-12 veiklos leidimas Nr. 12, 
Tel. +370 621 62826, info@1AM.lt. 
Dėl papildomų klausimų prašome kreiptis pagal aukščiau nurodytus duomenis. 

Valdymo įmonės internetinio 
tinklalapio adresas 

www.1AM.lt 

Priežiūros institucija Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, Vilnius. 

PID paruošimo data 2021 m. liepos 23 d. 

Koks šis produktas? 

Rūšis. Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas. Į Fondo turtą reikalavimo teises turi investicinių vienetų 

savininkai (investuotojai) proporcingai kiekvienam investicinių vienetų savininkui (investuotojui) priklausančių investicinių vienetų 

skaičiui. Fondas neturi juridinio asmens statuso ir nėra laikomas organizacija.  

Fondas įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.  

Tikslas. Fondo tikslas – siekti didesnės nei Nasdaq Composite indekso grąžos 3 – 5 metų laikotarpyje (atskaičius Fondo taisyklėse 

nurodytus mokesčius ir (ar) išlaidas), suteikiant Fondo investuotojams galimybę gauti investicijų grąžą iš Fondo investavimo strategiją 

atitinkančio turto technologinės revoliucijos, Fondui investuojant į akcijų, su akcijomis susietų depozitoriumo pakvitavimų ir (arba) su 

šiomis finansinėmis priemonėmis susietų išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) portfelį, kurios, kaip manoma, turi didžiausią 

augimo už priimtiną kainą potencialą, kartu prisiimant aukštą rizikos lygį. 

Investavimo objektai. Fondo turtą bus siekiama investuoti į didžiausią augimo potencialą turinčias akcijas ir (ar) su akcijomis susietus 

depozitoriumo pakvitavimus, kurie, kaip manoma, gali išjudinti tradicinės pramonės šakas, taip pat į didelių JAV technologijų bendrovių 

akcijas (Blue Chip), turinčias augimo už priimtiną kainą (angl. Growth at reasonable price (GARP)) potencialą ir aukščiausią analitikų 

konsensusą šių finansinių priemonių atžvilgiu. Fondas sukauptas pinigines lėšas investuoja į akcijas ir (ar) su akcijomis susietus 

depozitoriumo pakvitavimus, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, ir (ar) į su šiomis finansinėmis priemonėmis susietas IFP  

Galimi investavimo objektai: (i) perleidžiamieji vertybiniai popieriai bei (ii) IFP. 

Finansinis svertas. Fondas gali naudoti finansinį svertą (tiek įsigyjant finansines priemones, tiek skolinantis) iki x 3. 

Investuotojai. Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams, toleruojantiems aukštą ir ilgalaikę investicijų riziką. 

Fondo veiklos trukmė. Fondo veikla neterminuota.   

Lyginamasis indeksas. Nasdaq Composite. 

Fondo vienetų išpirkimas. Fondas yra atvirojo tipo investicinis fondas, kurio vienetai išperkami investuotojų reikalavimu. Fondo 

vienetai išperkami 1 (vieną) kartą per kalendorinį mėnesį, pateikiant paraišką Valdymo įmonei ne vėliau kaip iki atitinkamo mėnesio 

paskutinės darbo dienos 14:00 val. 

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti? 

Rizikos ir grąžos rodiklis 

Rizikos ir grąžos rodiklis atspindi Fondo rizikos ir tikėtinos 
grąžos santykį. Kuo šioje skalėje Fondas yra aukščiau, tuo 
didesnė galima grąža, bet taip pat ir didesnė tikimybė 
prarasti investuotas lėšas. Pirma kategorija nereiškia, kad 
investicija nerizikinga. 

Fondą priskyrėme 6 (šeštai) rizikos kategorijai. Tai reiškia, 
kad Fondo vertės pasikeitimo rizika yra didelė (30 – 80%). 
Nurodytas rizikos lygis nėra garantuotas ir laikui bėgant gali 
kisti. 

Nustatant rizikos rodiklį daroma prielaida, kad Fondo vienetai bus išlaikomi rekomenduojamą laikymo laikotarpį, t.y. 5 (penkis) metus. 
Parduodant Fondo vienetus neišlaikius iki rekomenduojama laikotarpio pabaigos, faktinė rizika gali labai skirtis, todėl investuotojas 
gali patirti nuostolį dėl vieneto vertės sumažėjimo. 

Toliau nurodytos rizikų rūšys, kurios yra reikšmingos Fondui ir skaičiuojant rodiklį nėra pakankamai įvertintos: 

Kredito ir sandorio šalies rizika – rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų Fondui (pvz., nesumokės sutartos sumos 

1 2 3 4 5 6 7 

Mažesnė rizika Didesnė rizika 

Dažniausiai didesnė 
grąža 

Dažniausiai mažesnė 
grąža 
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ar kaip sutarta neperleis vertybinių popierių). Fondui investuojant per IFP susiduriama su rizika, kad IFP išleidę asmenys gali neįvykdyti 

savo įsipareigojimų, dėl ko Fondas gali patirti nuostolius ar netekti visos investuotos pinigų sumos. 

Operacinė rizika – nuostoliai, atsirandantys iš sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių. 

Valiutos kursų rizika – Fondas investuoja į finansines priemones, išleistas kita valiuta nei euras. Dėl to Fondas patiria valiutos kursų 

riziką, kylančią iš valiutos kursų pokyčių. 

Finansinių priemonių rinkų rizika – finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti ir kritimų, ir kilimų bei likvidumo, efektyvumo, 

reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali turėti neigiamos įtakos Fondo investicijų vertei. 

Rinkos likvidumo rizika – Investuojant į riboto likvidumo finansines priemones egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, 

nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Fondo investicinių vienetų išpirkimui, trūkumas arba 

pozicijos gali būti realizuojamos už mažesnę nei norima kainą. 

Tvarumo rizika – Fondas gali investuoti į akcijas, su akcijomis susietus depozitoriumo pakvitavimus ir (ar) su šiomis finansinėmis 

priemonėmis susietas IFP, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis. Šių rizikų materializavimasis gali turėti neigiamos įtakos 

Fondo investicinių vienetų vertei. 

Kitos rizikos. Kitos su Fondo veikla susijusios rizikos yra atkleistos Fondo prospekte. 

Veiklos rezultatų scenarijai 

Veiklos rezultatų scenarijai. Veiklos rezultatų lentelėje parodyti pinigai, kuriuos galėtumėte atgauti Fondo veiklos pabaigoje, darant 

prielaidą, kad investuojate 10 000 EUR vienkartine įmoka. Iš pateiktų scenarijų matyti, kokia galėtų būti Jūsų investicijos grąža. Galite 

ją palyginti su kitų rinkoje siūlomų finansinių produktų scenarijais. Pateikti scenarijai yra būsimų veiklos rezultatų įvertis, pagrįstas 

ankstesniais duomenimis apie tai, kaip kinta investicijų vertė, ir nėra tikslus rodiklis. Gautinos sumos skirsis atsižvelgiant į rinkos 

veiklos rezultatus bei investavimo į Fondą laikotarpį. Investuotojo investicinė grąža priklausys nuo rinkoje vykstančių realijų bei kaip 

ilgai investuotojas išlaikys Fondo investicinius vienetus. Pateikti skaičiai apima apytiksles išlaidas. Pateiktuose skaičiuose neįvertinta 

Jūsų asmeninė mokestinė padėtis, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.  

Jūs galite uždirbti investicijų grąžą, prarasti dalį arba visą investuotą sumą. Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti 

esant ekstremalioms rinkos sąlygoms, ir juo neatsižvelgiama į situaciją, kurioje Fondas negalėtų išpirkti vienetų.  

Investicija 10 000 EUR 

Scenarijai*  1 metai 3 metai 5 metai 
(rekomenduojamas 

laikotarpis) 

Nepalankiausias 
scenarijus 

Ką galite atgauti atskaičius išlaidas 975,81 € 1 754,86 € 1 718,39 € 

Vidutinė metinė grąža -90,24% -44,01% -29,69% 

Nepalankus scenarijus 
Ką galite atgauti atskaičius išlaidas 3 438,34 € 2 602,25 € 5 288,23 € 

Vidutinė metinė grąža -65,62% -36,16% -11,96% 

Nuosaikus scenarijus 
Ką galite atgauti atskaičius išlaidas 12 776,23 € 13 551,30 € 31 266,46 € 

Vidutinė metinė grąža 27,76% 10,66% 25,61% 

Palankus scenarijus 
Ką galite atgauti atskaičius išlaidas 45 386,78 € 68 443,92 € 179 840,83 € 

Vidutinė metinė grąža 353,87% 89,87% 78,23% 

*Fondo rezultatų scenarijai atliekami naudojant Nasdaq Composite indekso istorinius duomenis. 

Kas atsitinka, jei Valdymo įmonė negali sumokėti išmokų? 

Fondo įsipareigojimų nevykdymo atveju Jūs galite patirti finansinių nuostolių. Fondas nedalyvauja jokioje investicijų draudimo ar 

garantijų sistemoje. 

Kokios yra išlaidos? 

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį. Atskaitymai, kuriuos sumoka investuotojai, naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant 
su Fondo konsultavimu, investicinių vienetų pasirašymu ir Fondo rinkodara susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną 
investicijų prieaugį. Išlaidų sudėtis ir metinis poveikis grąžai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Detali informacija apie Fondo 
išlaidas ir mokesčius yra pateikta Fondo taisyklėse.  

Šį produktą Jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Jeigu taip, tas asmuo 
pateiks Jums informaciją apie tokius mokesčius ir parodys, kokį poveikį bendrosios išlaidos ilgainiui turės Jūsų investicijai. 

Šioje lentelėje pateikiama išlaidų sudėtis ir metinis poveikis grąžai 

Vienkartinės išlaidos 

Pasirašymo 
mokestis 

iki 3% 

Investuotojams gali būti taikomas vienkartinis Fondo vienetų pasirašymo 
(angl. Subscription) mokestis, skaičiuojamas nuo investuotojo į Fondą 
investuojamos sumos ir mokamas už paslaugas, susijusias su Fondo 
išleidžiamų investicinių vienetų pasirašymu. Konkretus investuotojo mokamas 
pasirašymo mokestis yra nurodomos su investuotoju sudaromoje sutartyje. Už 
pasirašymo mokesčio sumą investiciniai vienetai investuotojui nebus 
išleidžiami. Pasirašymo mokestis į Fondo grynąją aktyvų vertę nėra 
įtraukiamas. 

Investicijų į 
Fondą 
pritraukimo 
mokestis  

iki 3% 

Šis mokestis mokamas iš Fondo turto už paslaugas, susijusias su Fondo 
rinkodara (angl. Marketing). Investicijų į Fondą pritraukimo mokestis 
skaičiuojamas nuo investuotojo į Fondą investuojamos sumos. Sumokėta 
bendra valdymo mokesčio ir investicijų į Fondą pritraukimo mokesčio metinė 
suma negali viršyti žemiau nurodyto 1% (vieno procento) valdymo mokesčio 
dydžio, skaičiuojamo nuo metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. 

Einamosios išlaidos 
Valdymo 
mokestis 

1% 
Valdymo mokestis siekia 1%, kuris nuo Fondo grynosios aktyvų vertės 
apskaičiuojamas ir sumokamas Valdymo įmonei kas ketvirtį. Valdymo 
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Šioje lentelėje pateikiama išlaidų sudėtis ir metinis poveikis grąžai 
mokestis gali būti visam laikui ar laikinai sumažintas Valdymo įmonės 
sprendimu.  

Palūkanos 
už finansinį 
svertą 

Iki 2% 

Fondui vykdant investicijas į išvestines finansines priemones naudojančias 
svertą, Fondas turės mokėti atitinkamas išvestines finansines priemones 
išleidusiems tarpininkams palūkanas. Šios palūkanos yra priskiriamos Fondo 
išlaidoms ir dengiamos iš Fondo turto. 

Portfelio 
sandorių ir 
kitos 
išlaidos 

iki 5% 

Kitos išlaidos susijusios su Fondo audito, bankų, teisinėmis bei apskaitos 
paslaugomis ir kt. Šių išlaidų rodiklis gali kisti, o išlaidų dydis pateiktas kaip 
dalis nuo grynosios aktyvų vertės. Iš Fondo turto dengiamų išlaidų bendra 
suma neviršys 5% vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės. 

Papildomos išlaidos 
Sėkmės 
mokestis 

20% 

Sėkmės mokesčio dydis yra 20%. Sėkmės mokestis skaičiuojamas remiantis 
aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. High water mark (HWM)). 
Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas tik jei Fondo investicinio vieneto vertė yra 
didesnė nei bet kuri ankščiau pasiekta didžiausia Fondo investicinio vieneto 
vertė. 

 

Išlaidos per investavimo laikotarpį  

Investuota suma: 10 000 EUR Jei išgryninsite po 3 metų 
Jeigu išgryninsite po 5 metų 

(rekomenduojamas laikotarpis) 

Scenarijai: Nuosaikus Nuosaikus 

Bendrosios išlaidos 4 427,35 EUR 18 051,86 EUR 

Metinis poveikis grąžai 10,94% 11,99% 

Kiek laiko turėčiau išlaikyti produktą ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau? 

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai. Kadangi Fondo veiklos rezultatai yra orientuojami į ilgalaikį investavimą / rezultatą, 
atitinkamai trumpuoju laikotarpiu Fondo portfelyje esančių investicijų rezultatai taip pat orientuoti į ilgalaikę perspektyvą, todėl 
Investuotojui tikslinga išlaikyti Fondo investicinius vienetus ilgesnį laikotarpį, siekiant išvengti ženklaus Fondo investicinio vieneto 
vertės kritimo.  

Atkreiptinas dėmesys, jog investuotojui neišlaikius Fondo investicinių vienetų rekomenduojamą laikotarpį, investuotojui gali neatsipirkti 
investicija dėl nuskaitomų mokesčių Fondo lygmenyje. Tačiau, investuotojai turi teisę pateikti prašymą išpirkti Fondo investicinius 
vienetus bet kuriuo laikotarpiu, t.y. minimalus reikalaujamas investicijos laikymo laikotarpis nėra nustatomas. Fondo vienetai išperkami 
kartą per mėnesį, pagal paskutinės mėnesio darbo dienos grynųjų aktyvų vertę.  

Investiciniai vienetai taip pat privalomai išperkami iš investuotojų, neatitinkančių informuotiesiems investuotojams taikomų 
reikalavimų. Fondo investuotojai turi teisę investicinius vienetus parduoti antrinėje rinkoje. Investicinių vienetų perleidimas tretiesiems 
asmenims galimas tik gavus išankstinį rašytinį Valdymo įmonės pritarimą. Ankstesnis investicinių vienetų pardavimas antrinėje rinkoje 
gali sąlygoti mažesnę grąžą. 

Kaip galima pateikti skundą? 

Investuotojas, manantis, kad jo teisės arba teisėti interesai buvo pažeisti, turi teisę raštu kreiptis į Valdymo įmonę pateikdamas skundą 

šiais būdais: (i) paštu Valdymo įmonės registruotos buveinės adresu Liepyno g. 25A, LT- 08108 Vilnius, Lietuva, (ii) elektroniniu paštu 

info@1AM.lt, (iii) asmeniškai atvykus į Valdymo įmonės registruotą buveinę (darbo laikas 9:00–17:00) adresu Liepyno g. 25A, LT- 

08108 Vilnius, Lietuva, ir skundą pateikus bet kuriam Valdymo įmonės darbuotojui. 

Kita svarbi informacija 

Šio PID paskelbimo dienai Valdymo įmonė į savo investavimo sprendimų priėmimo procesą nėra integravusi ESG veiksnių ir jų rizikų 
vertinimo, tačiau Valdymo įmonė ketina per 2021 metus peržiūrėti ir atnaujinti esamas politikas ir procedūras, turint tikslą integruoti 
ESG rizikas į investicinių sprendimų priėmimo procesą. Priėmusi sprendimus integruoti ESG rizikas į investicinių sprendimų priėmimo 
procesą, Valdymo įmonė ES Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą informaciją šiuo klausimu. 

Papildomai, esant investuotojo pareikalavimui daugiau informacijos apie Fondą (metinę veiklos ataskaitą, interesų konfliktų valdymo 

politiką, skundų nagrinėjimo tvarką, duomenų privatumo politiką, Fondo taisykles ir prospektą, kitą informaciją galima gauti: (i) atvykus 

į Valdymo įmonės registruotą buveinę (darbo laikas 9:00–17:00) adresu Liepyno g. 25A, LT- 08108 Vilnius, Lietuva, Liepyno g. 25A, 

Vilnius, (ii) kreipiantis telefonu Nr. +370 621 62826, arba (iii) el. paštu info@1AM.lt. 

Dėl papildomų klausimų prašome kreiptis pagal pirmiau nurodytus kontaktinius duomenis. 

Interesų konfliktai. Investuotojams rekomenduojama susipažinti su Valdymo įmonės atskleidžiamais esamais ar potencialiais interesų 
konfliktais prieš sudarant investavimo sutartį. 

Valstybiniai mokesčiai. Fondui galioja Lietuvos mokesčių įstatymai, galintys turėti įtakos investuotojo asmeninei mokesčių situacijai. 

Investicinių vienetų įsigijimo kaina. Investicinių vienetų įsigijimo kainos apskaičiavimo metodika pateikiama Fondo taisyklėse ir 
prospekte. Prieš priimant investicinį sprendimą įsigyti Fondų investicinių vienetų, investuotojui pateikiami šie dokumentai: Fondo 
taisyklės, prospektas, pagrindinės informacijos dokumentas bei kita dokumentacija, susijusi su investavimu į Fondą.  

Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją Valdymo įmonei kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli 

ar neatitinka Fondo taisyklėse ar prospekte pateiktos informacijos. 

Valdymo įmonė ir Fondas turi veiklos leidimus ir pritarimus bei yra prižiūrimi Lietuvos banko. Ši pagrindinė informacija investuotojams 

jos parengimo dieną 2021 m. liepos 23 d. yra tiksli. 
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