
2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund investav imo kryptis
(krypties pavadinimas nuo 2016-12-16: Nordea 1 – Fl exible Fixed Income Plus Fund)

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais  -

Paskutiniai 5 metai 2012 metais  -

Nuo įkūrimo 2011 metais  -

Fondas netaiko lyginamojo indekso.
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

Rizika vidutin ė

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.

Nordea 1 - Global Short Duration Bond Fund
nuo 2016-12-16: Nordea 1 - Flexible Fixed Income Pl us Fund

2012-02-22

0%

0%

Iki 2016-12-16. Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir siekti didesnės investicijų grąžos pasaulinėse trumpalaikių investicijų rinkose. Ne
mažiau kaip du trečdaliai valdomo turto (be grynųjų pinigų) tiesiogiai ar netiesiogiai (naudojantis išvestinėmis priemonėmis), investuojama į
skolos vertybinius popierius (VP) visame pasaulyje, įskaitant besivystančias rinkas. Papildomai gali būti investuojama į kitus
perleidžiamuosius VP. Iki 10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Likvidų turtą gali sudaryti
visos valiutos, kuriomis investuojama. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos apsidraudimui nuo neigiamų valiutų kursų
svyravimų, neigiamo poveikio mažinimui emitentams nevykdant įsipareigojimų, imantis papildomos kredito rizikos, keičiant trukmę bei kitais
veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti
neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimo kryptis tinka investuotojui, nenorinčiam prisiimti ilgalaikės rizikos, investuojant į tradicinį
obligacijų portfelį. Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 1 metų laikotarpį. Patartina minimali
investavimo trukmė – 1 metai.

Nuo 2016-12-16. Investavimo tikslas – investicijų valdytojas labai įvairiose fiksuotųjų pajamų priemonėse, pasirinkdamas tiek ilgąsias, tiek
trumpąsias pozicijas, įskaitant neigiamos trukmės, siekia rasti grąžą užtikrinančių veiksnių. Į akcijų priemones siekiama investuoti mažesnę
fondo dalį. Investavimo procesas grindžiamas aktyviu turto paskirstymu tiek taktiniu, tiek ir strateginiu požiūriu, taip pat tvaria diversifikacija
daugiausiai fiksuotųjų pajamų turto klasėse, naudojant finansinio sverto poziciją, bei aktyviu valiutų valdymu. Fondas įgyvendina savo
investicinę strategiją užimdamas pozicijas įvairiose fiksuotųjų pajamų turto ir akcijų turto klasėse ar subklasėse įvairiomis valiutomis visame
pasaulyje, investuodamas tiesiogiai į VP arba netiesiogiai per išvestines priemones ir, ribotu mastu, į fondus. Plačiausiai naudojamos
priemonės gali aprėpti (tačiau neapsiribojant): vyriausybės obligacijas; su infliacija susietas obligacijas; įmonių obligacijas (investicijų lygio ir
subinvesticijų lygio, kuriose gali būti iki 5% laiku nepadengtų obligacijų); kylančios rinkos skolos obligacijas tvirtomis ir/arba vietos
valiutomis; ne daugiau kaip 20% savo grynojo turto šis fondas gali investuoti bendrai į hipoteka ir turtu užtikrintus VP; padengtas ir
konvertuojamas obligacijas; ateities, išankstinius ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius; akcijas; pinigų rinkų priemones,
įskaitant komercinius vekselius ir indėlių sertifikatus; investicinius fondus (iki 10%). Siekiant fondo investavimo tikslų bei įgyvendinant rizikos
ir grąžos priemones, bendra fondo turto ir fondo išvestinių priemonių rizika gali viršyti fondo grynąją turto vertę.

-

0,11
* Pastabos: 1) „Nordea 1 - Global Short Duration Bond Fund“ rezultatai skaičiuojami nuo 2016-03-18. Iki šios datos fondas veikė kitu
pavadinimu („Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund“) ir taikė kitą investavimo strategiją; 2) ERGO Life Insurance SE
netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. 

Investicinio vieneto vertės pokytis (EUR), % *

- -

- -

-
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – European Covered Bond Fund investavimo k ryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai  - 2012 metais  -

Nuo įkūrimo 2011 metais  -

Fondas savo rezultatus lygina su „Iboxx EUR Covered Bond Index“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.markit.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

1996-07-05

4,62 0,51

3,07

Rizika vidutin ė

Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos normos kapitalo grąžą. Mažiausiai du trečdaliai viso valdomo turto (be grynųjų
pinigų) investuojama į padengtas obligacijas, išleistas bendrovių ar finansinių įstaigų, kurių registruota buveinė yra Europoje arba kurios
Europoje vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį. Papildomai gali būti investuojama į padengtas obligacijas globaliai, taip pat į vyriausybių,
vyriausybinių agentūrų, municipalitetų ar viršnacionalinių institucijų išleistas obligacijas. Ne mažiau kaip du trečdaliai viso valdomo turto
visada bus investuojama į vertybinius popierius, turinčius mažiausiai A-/ A3 ar lygiavertį reitingą, nustatytą pripažintos reitingų agentūros. Iki
10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į obligacijas, turinčias mažesnį nei BBB-/ Baa3 ar lygiavertį reitingą, nustatytą pripažintos
reitingų agentūros, taip pat į nereitinguotas obligacijas. Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis investuojama. Išvestinės finansinės
priemonės gali būti naudojamos apsidraudimui nuo neigiamų valiutų kursų svyravimų, neigiamo poveikio mažinimui emitentams nevykdant
įsipareigojimų, tiesioginių investicijų pakeitimui, keičiant trukmę bei kitais veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti
dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimo kryptis tinka
investuotojui, norinčiam turėti gerai diversifikuotą obligacijų portfelį ir pasirengusiam susitaikyti su nedideliais trumpalaikiais nuostoliais.
Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 2 metų laikotarpį. Patartina minimali investavimo trukmė – 2
metai.

ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt

0%

0%

Investicinio vieneto vertės pokytis (EUR), % *

4,01 10,34

15,91

30,06
* Pastabos: 1) „Nordea 1 - European Covered Bond Fund“ rezultatai skaičiuojami nuo 2012-01-30. Iki šios datos fondas veikė kitu
pavadinimu („Nordea 1 - Euro Bond Fund“) ir taikė kitą investavimo strategiją; 2) ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių
turėti įtakos investicinio vieneto vertei. 

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Global Bond Fund investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - Global Bond Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais

Nuo įkūrimo 2011 metais

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Fondas savo rezultatus lygina su „JP Morgan GBI Global - Total Return Index“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.jpmorgan.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

Rizika vidutin ė

Investavimo tikslas - išlaikyti kapitalą ir užtikrinti stabilų didelį pelningumą, didesnį už lyginamojo indekso palūkanų normą. Investuojama
visame pasaulyje. Mažiausiai du trečdaliai valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į privačių skolininkų ir viešosios valdžios institucijų
išleistus fiksuotųjų pajamų ir kintamųjų palūkanų skolos vertybinius popierius, tokius kaip vyriausybių obligacijos, viršvalstybinių ar vietos
valdžios institucijų išleistos obligacijos, hipotekinės obligacijos, bendrovių obligacijos ir kt. Papildomai gali būti investuojama į kitus
perleidžiamuosius vertybinius popierius. Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis investuojama. Išvestinės finansinės priemonės
gali būti naudojamos apsidraudimui nuo neigiamų valiutų kursų svyravimų, neigiamo poveikio mažinimui emitentams nevykdant
įsipareigojimų, keičiant trukmę bei kitais veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių
naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimo kryptis tinka investuotojui, norinčiam turėti gerai
diversifikuotą obligacijų portfelį ir pasirengusiam susitaikyti su nedideliais trumpalaikiais nuostoliais. Investavimo kryptis gali netikti
investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 2 metų laikotarpį. Patartina minimali investavimo trukmė – 2 metai.

1989-10-20

0%

0%

29,90 1,08

250,09 8,76

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.

ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt

Investicinio vieneto vertės pokytis (EUR), % *
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund investavimo kryp tis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta USD

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais

Nuo įkūrimo 2011 metais

Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI AC Asia ex. Japan - Net Return Index“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie indeksus: www.msci.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

9,31 -9,95

6,30 4,62

2,76 3,07

Rizika aukšta

Investavimo tikslas - išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos normos kapitalo grąžą, investuojant į Azijos biržas. Mažiausiai trys ketvirtadaliai
valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į bendrovių, kurių registruota buveinė yra Azijos regione arba kurios šiame regione vykdo
pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, nuosavybės vertybinius popierius. Papildomai gali būti investuojama į kitus perleidžiamuosius
vertybinius popierius. Iki 10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Likvidų turtą gali sudaryti
visos valiutos, kuriomis investuojama. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos neigiamo poveikio mažinimui dėl valiutų kursų ir
rinkų svyravimų, tiesioginių investicijų pakeitimui bei kitais veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių
priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Fondo vertės svyravimams įtakos gali turėti valiutų
kursų pokyčiai. Investavimo kryptis tinka investuotojui, pasirengusiam didesnei rizikai, turinčiam investavimo į svyruojančios vertės
priemones patirties ir pasirengusiam susitaikyti su gana dideliais laikinais nuostoliais. Kadangi Azijos regione gali būti kylančios ir mažiau
išsivysčiusios rinkos, todėl į jas turėtų investuoti tik labiau išmanantys investuotojai arba profesionalai, turintys nepriklausomų žinių apie
atitinkamas rinkas. Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 5 metų laikotarpį. Patartina minimali
investavimo trukmė – 5 metai.

1994-01-07

0%

0%

Investicinio vieneto vertės pokytis (USD), % *

14,81 15,72

100,80 -20,36
* Pastabos: 1) Investicinio vieneto vertės pokytis gali padidėti arba sumažėti, atsižvelgiant į JAV dolerio kursų svyravimus;
2) ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.

ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
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„Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund“ investicinio vien eto vert ės pokytis, %



2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Latin American Equity Fund investavimo k ryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais

Nuo įkūrimo 2011 metais

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

2,75 17,04

8,20 -20,76

Investicinio vieneto vertės pokytis (EUR), % *

37,66 -23,98

30,99 -2,27

-3,99 -11,98

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir suteikti tinkamą investicijos grąžos normą. Ilguoju laikotarpiu siekiama uždirbti didesnę grąžą už tą,
kuri nustatoma pagal lyginamąjį indeksą. Mažiausiai trys ketvirtadaliai valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į bendrovių, kurių
registruota buveinė yra Lotynų Amerikoje arba kurios Lotynų Amerikoje vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, nuosavybės vertybinius
popierius. Papildomai gali būti investuojama į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Iki 10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į 
biržose prekiaujamus fondus, daugiausiai investuojančius Lotynų Amerikoje. Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis investuojama.
Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos neigiamo poveikio mažinimui dėl valiutų kursų ir rinkų svyravimų bei kitais veiksmingo
portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos
fondo rezultatams). Investavimo kryptis tinka investuotojui, pasirengusiam didesnei rizikai, turinčiam investavimo į svyruojančios vertės
priemones patirties ir pasirengusiam susitaikyti su gana dideliais laikinais nuostoliais. Kadangi daugiausiai investuojama kylančiose ir
mažiau išsivysčiusiose Lotynų Amerikos rinkose, todėl į jas turėtų investuoti tik labiau išmanantys investuotojai arba profesionalai, turintys
nepriklausomų žinių apie atitinkamas rinkas. Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 5 metų laikotarpį.
Patartina minimali investavimo trukmė – 5 metai.

2007-08-01

0%

0%

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – North American All Cap Fund investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - North American All Cap Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta USD

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais  -

Nuo įkūrimo 2011 metais  -

Fondas savo rezultatus lygina su „Russell 3000 - Net Return Index“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.russell.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

Rizika aukšta

Investavimo tikslas - išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos normos kapitalo grąžą. Mažiausiai trys ketvirtadaliai valdomo turto (be grynųjų
pinigų) investuojama į bendrovių, kurių registruota buveinė yra Šiaurės Amerikoje arba kurios Šiaurės Amerikoje vykdo pagrindinę savo
ūkinės veiklos dalį, nuosavybės vertybinius popierius. Papildomai gali būti investuojama į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Iki
10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis
investuojama. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos neigiamo poveikio mažinimui dėl valiutų kursų ir rinkų svyravimų bei
kitais veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti
neigiamos įtakos fondo rezultatams). Fondo vertės svyravimams įtakos gali turėti valiutų kursų pokyčiai. Investavimo kryptis tinka
investuotojui, pasirengusiam didesnei rizikai, turinčiam investavimo į svyruojančios vertės priemones patirties ir pasirengusiam susitaikyti su
gana dideliais laikinais nuostoliais. Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 5 metų laikotarpį. Patartina
minimali investavimo trukmė – 5 metai.

2012-05-30

0%

0%

Investicinio vieneto vertės pokytis (USD), % *

40,46

53,40
* Pastabos: 1) Investicinio vieneto vertės pokytis gali padidėti arba sumažėti, atsižvelgiant į JAV dolerio kursų svyravimus;
2) ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Nordic Equity Fund investavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais

Nuo įkūrimo 2011 metais

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Nordic – 10/40 Index (Net Dividends Reinvested)“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos normos kapitalo grąžą. Mažiausiai trys ketvirtadaliai valdomo turto (be grynųjų
pinigų) investuojama į bendrovių, kurių registruota buveinė yra Šiaurės Europos regione (Danija, Švedija, Norvegija, Suomija ir Islandija)
arba kurios šiame regione vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, nuosavybės vertybinius popierius. Papildomai gali būti investuojama į
kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Iki 10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.
Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis investuojama. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos neigiamo poveikio
mažinimui dėl valiutų kursų ir rinkų svyravimų, investavimui į indeksą, tiesioginių investicijų pakeitimui bei kitais veiksmingo portfelio
valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo
rezultatams). Investavimo kryptis tinka investuotojui, pasirengusiam didesnei rizikai, turinčiam investavimo į svyruojančios vertės priemones
patirties ir pasirengusiam susitaikyti su gana dideliais laikinais nuostoliais. Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti
lėšas per 5 metų laikotarpį. Patartina minimali investavimo trukmė – 5 metai.

-5,07 -0,79

10,38 15,26

50,51 22,65

1992-05-04

0%

0%

Investicinio vieneto vertės pokytis (EUR), % *

-7,46 18,55

603,80 -20,95

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund investavimo  kryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - Nordic Equity Samll Cap Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais

Nuo įkūrimo 2011 metais

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Fondas savo rezultatus lygina su „Carnegie Small CSX Return Nordic“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.carnegie.se

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

2007-01-15

0%

0%

Investicinio vieneto vertės pokytis (EUR), % *

6,97 28,07

Rizika aukšta

Investavimo tikslas - išlaikyti kapitalą ir suteikti tinkamą investicijos grąžos normą, investuojant į mažesnes bendroves Šiaurės Europos
akcijų rinkose. Mažiausiai trys ketvirtadaliai valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į bendrovių, kurių registruota buveinė yra Šiaurės
Europos regione, arba kurios šiame regione vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, nuosavybės vertybinius popierius. Mažesnės
bendrovės – tai bendrovės, kurių rinkos kapitalizacija sudaro ne daugiau kaip 0,50 proc. bendros Šiaurės Europos biržų (Stokholmo,
Helsinkio, Kopenhagos, Oslo ir Reikjaviko) kapitalizacijos. Papildomai gali būti investuojama į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius.
Iki 10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis
investuojama. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos neigiamo poveikio mažinimui dėl valiutų kursų ir rinkų svyravimų bei
kitais veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti
neigiamos įtakos fondo rezultatams). Prieš investuojant reikia įvertinti, kad mažesnių ir vidutinių bendrovių akcijų kainų rezultatai gali skirtis
nuo didesnių, labiau pripažintų bendrovių ir dažnai gali labiau svyruoti. Investavimo kryptis tinka investuotojui, pasirengusiam didesnei rizikai,
turinčiam investavimo į svyruojančios vertės priemones patirties ir pasirengusiam susitaikyti su gana dideliais laikinais nuostoliais.
Investavimo kryptis gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 5 metų laikotarpį. Patartina minimali investavimo trukmė – 5
metai.

99,60 -11,93

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.
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2016-10-31 duomenys

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund inves tavimo kryptis

Bendra informacija

Valdytojas Nordea Investment Funds S.A.

Investavimo objektas Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

Krypties investicinės veiklos pradžios data

Investavimo valiuta EUR

Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)

Investicinių vienetų pardavimo mokestis

Investicinių vienetų pirkimo mokestis

Nuo metų pradžios 2015 metais

Paskutiniai 1 metai 2014 metais

Paskutiniai 3 metai 2013 metais

Paskutiniai 5 metai 2012 metais  -

Nuo įkūrimo 2011 metais  -

* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.

Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Emerging Markets - Net Return Index“ lyginamuoju indeksu.

Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com

Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.

Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt     Išsamesnė informacija:  www.nordea.lt, www.nordea.lu

Rizika aukšta

Investavimo tikslas – siekti kapitalo augimo ilguoju laikotarpiu. Mažiausiai trys ketvirtadaliai valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į
bendrovių, kurių registruota buveinė yra besivystančiose rinkose arba kurios šiose rinkose vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį,
nuosavybės vertybinius popierius. Dauguma tokių rinkų yra Lotynų Amerikos, Rytų Europos, Azijos, Afrikos ir Viduriniųjų Rytų regionuose.
Papildomai gali būti investuojama į kitus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Iki 10 proc. valdomo turto gali būti investuojama į kitus
kolektyvinio investavimo subjektus, daugiausiai investuojančius besivystančiose rinkose. Likvidų turtą gali sudaryti visos valiutos, kuriomis
investuojama. Išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos neigiamo poveikio mažinimui dėl valiutų kursų ir rinkų svyravimų,
tiesioginių investicijų pakeitimui, investavimui į indeksą bei kitais veiksmingo portfelio valdymo tikslais (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį,
kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimo kryptis tinka investuotojui,
pasirengusiam didesnei rizikai, turinčiam investavimo į svyruojančios vertės priemones patirties ir pasirengusiam susitaikyti su gana dideliais
laikinais nuostoliais. Kadangi daugiausiai investuojama besivystančiose ir mažiau išsivysčiusiose pasaulio rinkose, todėl į jas turėtų
investuoti tik labiau išmanantys investuotojai arba profesionalai, turintys nepriklausomų žinių apie atitinkamas rinkas. Investavimo kryptis
gali netikti investuotojui, planuojančiam išimti lėšas per 5 metų laikotarpį. Patartina minimali investavimo trukmė – 5 metai.

ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt

9,62 19,65

25,02

 -

29,00

Investavimo krypties aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti
kitus, su investavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir
did ėti, ir maž ėti.
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