
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią infor-
maciją reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad 
galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

„Trigon New Europe Fund“
A klasės Investiciniai vienetai (ISIN: LU1687402393).
Fondo valdymo įmonė IPConcept (Luxemburg) S.A.

Tikslai ir investavimo politika

• TRIGON – New Europe Fund investavimo politikos tikslas yra pasiekti pakankamą subfondo valiutos prieaugį, įvertinant investavimo 
riziką.

• Siekiant pasiekti TRIGON – New Europe Fund subfondo tikslą, ne mažiau kaip 90 % subfondo grynojo turto bus investuota į akcijas, 
kuriomis prekiaujama šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. ir vėliau, bei šalių, kurios, kaip tikimasi, prisijungs prie Europos Sąjun-
gos, reguliuojamose rinkose.

• Ne daugiau kaip 10% grynojo subfondo turto gali būti investuota į likvidžius fondus. 
• Fondas negali investuoti daugiau kaip 10% savo grynojo turto į pinigų rinkos priemones, sertifikatus, struktūrizuotus produktus ir 

obligacijas. 
• Išsami informacija apie minėtas (ir (arba) papildomas) Fondo investavimo galimybes pateikiama galiojančiame pardavimo prospek-

te.
• Iš esmės, investuotojai savo akcijas gali išpirkti bet kurią banko darbo dieną Liuksemburge, išskyrus gruodžio 24 ir 31 d. Akcijų išpir-

kimas gali būti sustabdytas ypatingomis aplinkybėmis, jei laikoma, kad tai yra būtina, atsižvelgiant į investuotojų interesus.
• Fondas perinvestuoja, tačiau grąžos investuotojams neišmoka.

Rizikos ir grąžos pobūdis

• Sintetinio rodiklio apskaičiavimui naudojami istoriniai duome-
nys negali patikimai apibrėžti akcijų klasės būsimo rizikos ir grą-
žos pobūdžio. Negarantuojama, kad nurodyta kategorija išliks, 
su laiku ji gali keistis. Net ir žemiausia kategorija nereiškia, kad 
investicija visiškai nerizikinga.

• Ši akcijų klasė minėtai rizikos kategorijai priskirta, kadangi jos 
investicinio vieneto kaina vidutiniškai arba ženkliai svyruoja, 
todėl jos pelno potencialas ir nuotolių tikimybė gali būti viduti-
nio arba aukšto lygio.

• Dėl naudojamo skaičiavimo modelio, akcijų klasę priskiriant ri-
zikos kategorijai, neįmanoma apsvarstyti visų rizikos veiksnių. 
Išsami informacija pateikiama šio prospekto dalyje „Rizikos“. 
Toliau aprašyti rizikos veiksniai tiesioginės įtakos, atliekant tokį 
paskirstymą, neturi, tačiau gali būti reikšmingi fondui:

Kredito rizika. Fondas dalį savo turto gali investuoti į obligacijas. 
Tokių obligacijų emitentai gali bankrutuoti, dėl ko obligacijos iš 
dalies arba visiškai prarastų savo vertę.
Likvidumo rizika. Fondas dalį savo turto gali investuoti į vertybi-
nius popierius, kuriais nėra prekiaujama biržoje ar panašioje rinko-
je. Per trumpą laiką gali būti sunku rasti tokių vertybinių popierių 
pirkėjų. Dėl to gali padidėti rizika, kad akcijų išpirkimai bus sustab-
dyti.
Sandorio šalių rizika. Fondas gali sudaryti įvairius sandorius su 
partneriais. Partneriui bankrutavus, jis negali įvykdyti dalies arba 
visų savo įsipareigojimų fondui. 
Išvestinių finansinių priemonių naudojimo rizika. Fondas gali su-
daryti išvestinių finansinių priemonių sandorius aukščiau skyriu-
je „Investavimo politika“ išvardytais tikslais. Tai reiškia didesnes 
galimybes, tačiau ir didesnę nuostolių riziką. Išvestinių finansinių 
priemonių naudojimas, siekiant apsisaugoti nuo nuostolių taip 
pat gali sumažinti Fondo galimybes gauti pelno.
Veiklos rizika ir saugojimo rizika. Fondas gali tapti sukčiavimo ar 
kitokios nusikalstamos veiklos auka. Jis taip pat gali patirti nuos-
tolių dėl nesusipratimų ar investicinės bendrovės ar trečiųjų šalių 
darbuotojų klaidų, arba nukentėti dėl išorinių įvykių, pvz.: stichinių 
nelaimių. Taip pat egzistuoja rizika, susijusi su turto saugojimu, 
ypač užsienyje. Ši rizika atsiranda dėl Saugotojo arba subsaugoto-
jo bankroto, aplaidumo ar neatsargumo.
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Mokesčiai

Jūsų sumokėti mokesčiai yra naudojami fondo veiklos vykdymo išlaidoms, įskaitant fondo rinkodaros ir platinimo sąnaudas, apmokėti. 
Šie mokesčiai mažina galimą Jūsų investicijų augimą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus Mokesčiai gali keistis, todėl šiame dokumente ap-
rašytos išlaidos yra apytikslės. Kiekvienų finansinių 
metų fondo metinėje ataskaitoje pateikiama infor-
macija apie faktines apskaičiuotas išlaidas.
Jokie galimi veiklos rezultatais grindžiami mokes-
čiai, taip pat jokios su sandoriais susiję išlaidos, 
išskyrus Depozitoriumo banko sandorių išlaidas, į 
einamųjų mokesčių procentą neįeina.

Pardavimo mokestis Netaikytina

Išpirkimo mokestis Netaikytina
Nurodytas mokestis yra didžiausias mokestis, kuris gali būti paimtas iš jūsų pa-
teiktos pinigų sumos, prieš ją investuojant arba prieš išpirkimo kainos išmokėji-
mą. Dėl tikslių sumų prašome kreiptis į savo finansų patarėją.
Mokesčiai, imami iš fondo per metus

Einamasis mokestis 1,11%

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Sėkmės mokestis Netaikytina

Ankstesnės veiklos rezultatai

• Akcijų klasė įsteigta 2018m.
• Kadangi tai nauja akcijų klasė, naudingos infor-

macijos apie jos ankstesnės veiklos rezultatus 
nėra.

Praktinė informacija

• Šio fondo depozitoriumas yra DZ PRIVATBANK S.A., kurio registruota buveinė įsikūrusi adresu 4, rue Thomas Edison, Strassen, Liuk-
semburgas.

• Papildomos informacijos apie subfondą, šį prospektą su priedais ir valdymo reglamentu, taip pat naujausias metines ir pusmečio 
ataskaitas (anglų kalba) įprastomis darbo valandomis galite nemokamai gauti iš Investicinės bendrovės, Valdymo bendrovės, Depo-
zitoriumo, Platintojų ir Mokėjimo tarpininko (-ų).

• Papildomos praktinės informacijos ir naujausias investicinių vienetų kainas galite atsisiųsti iš Valdymo bendrovės interneto svetainės 
arba nemokamai gauti iš minėtų tarpininkų. Informacija apie naujausią atlyginimo politiką, kurioje aprašoma atlyginimo ir kitų išmo-
kų apskaičiavimo tvarka bei pateikiamas sąrašas asmenų, atsakingų už atlyginimų ir kitų išmokų paskirstymą, įskaitant atlyginimų 
komiteto (jei yra) sudėtį, galima atsisiųsti iš valdymo bendrovės, o popierinį variantą nemokamai gauti iš minėtų tarpininkų. Valdymo 
įmonės interneto svetainės adresas www.ipconcept.com.

• Mokesčių įstatymai valstybėje narėje, kurioje yra sudarytas subfondas, gali turėti įtakos jūsų asmeninei mokestinei padėčiai. Prašo-
me pasikonsultuoti su savo mokesčių konsultantu dėl investavimo į subfondą, mokestinių pasekmių.

• Valdymo bendrovė gali būti laikoma atsakinga tik remiantis kokiu nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, 
netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose šio prospekto dalyse.

• Ši pagrindinė informacija yra skirta subfondo akcijų klasės aprašymui. Subfondas sudaro sudėtinio fondo dalį. Prospekte ir ataskaito-
se gali būti pateikta informacija apie visas akcijų klases, kurios yra įtrauktos į šio dokumento pradžioje minėtą fondą. Pagal įstatymus 
kiekvieno subfondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti.

• Investuotojai turi teisę pakeisti subfondo arba akcijų klasės akcijas kito subfondo ar akcijų klasės akcijomis. Informacija apie akcijų 
keitimą ir susijusius mokesčius pateikiama pardavimo prospekte.

Šiam fondui leidimas suteiktas Liuksemburge, o jo veiklą reguliuoja Finansų sektoriaus priežiūros komisija (Commission de Survelliance 
du Secteur Finansier).
Ši 2018 gruodžio 1 d. pateikta pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli.

Šiame dokumente pateikta informacija yra originalaus Pagrindinės informacijos investuotojams dokumento vertimas į lietuvių kalbą. 
Originalų dokumentą galite rasti www.trigoncapital.com. Jeigu šiame ir originaliame dokumente yra nesutapimų, taikomas originalus 
dokumentas. Vertimą atliko bendrovė ERGO Life Insurance SE. Į šį fondą investuoja ERGO Life Insurance SE investavimo kryptis – Euro-
pos besivystančių rinkų akcijos.
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