
 

 
 
 

Nordea investicinio gyvyb ės draudimo investavimo kryptys 
 
 

Sąrašas galioja nuo 2016-12-16 

Investavimo kryptis Aprašymas 1 
Investavimo 

valiuta Rizika  

Nordea 1 – Nordic 
Equity Fund 

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 arba 
kurios šiame regione vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos 
dalį, akcijas. Valdytojas – Nordea Investment Funds S.A. 
(www.nordea.lt, www.nordea.lu). 

EUR Aukšta 

Nordea 1 – Nordic 
Equity Small Cap 
Fund 

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 Šiaures Europos 
regione arba kurios šiame regione vykdo pagrindinę savo 
ūkinės veiklos dalį, akcijas. Valdytojas – Nordea Investment 
Funds S.A. (www.nordea.lt, www.nordea.lu). 

EUR Aukšta 

Nordea 1 – Emerging 
Markets Focus Equity 
Fund 

Investavimo tikslas – siekti kapitalo augimo ilguoju 
laikotarpiu. Mažiausiai du trečdaliai valdomo turto (be 
grynųjų pinigų) investuojama į bendrovių, kurių registruota 
buveinė yra besivystančiose rinkose arba kurios šiose 
rinkose vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, akcijas. 
Valdytojas – Nordea Investment Funds S.A. (www.nordea.lt, 
www.nordea.lu). 

EUR Aukšta 

Nordea 1 – Latin 
American Equity Fund 

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 šiame regione 
vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, akcijas. 
Valdytojas – Nordea Investment Funds S.A. (www.nordea.lt, 
www.nordea.lu). 

EUR Aukšta 

Nordea 1 – North 
American All Cap 
Fund 

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 
šiame regione vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį, 
akcijas. Valdytojas – Nordea Investment Funds S.A. 
(www.nordea.lt, www.nordea.lu). 

USD Aukšta 

Nordea 1 – Asian 
Focus Equity Fund 

Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos 
normos kapitalo grąžą, investuojant Azijos akcijų biržose. 
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, akcijas. Valdytojas – 
Nordea Investment Funds S.A. (www.nordea.lt, 
www.nordea.lu). 

USD Aukšta 

 

 



 
 
 
 

Nordea 1 – Global 
Bond Fund 

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 valstybės valdžios institucijų išleistus fiksuotųjų 
pajamų ir kintamųjų palūkanų skolos vertybinius popierius. 
Valdytojas – Nordea Investment Funds S.A. (www.nordea.lt, 
www.nordea.lu). 

EUR Vidutinė 

Nordea 1 – European 
Covered Bond Fund 

Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos 
normos kapitalo grąžą. Mažiausiai du trečdaliai 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. Valdytojas – Nordea Investment 
Funds S.A. (www.nordea.lt, www.nordea.lu). 

EUR Vidutinė 

Nordea 1 – Flexible 
Fixed Income Plus 
Fund 

Investavimo tikslas – investicijų valdytojas labai įvairiose 
fiksuotųjų pajamų priemonėse, pasirinkdamas tiek ilgąsias, 
tiek trumpąsias pozicijas, įskaitant neigiamos trukmės, siekia 
rasti grąžą užtikrinančių veiksnių. Investicijų valdytojas į 
akcijų priemones siekia 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. Valdytojas – Nordea Investment Funds S.A. 
(www.nordea.lt, www.nordea.lu). 

EUR Vidutinė 

1 - Investavimo krypčių aprašymas yra tik informacinio pobūdžio. Tai nėra rekomendacija keisti investavimo strategiją ar priimti kitus, su 
investavimu susijusius sprendimus. Prieš priimant kiekvieną su investavimu susijusį sprendimą, būtina įvertinti visas galimas tokių sprendimų 
pasekmes. Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti. Papildomą informaciją apie 
investavimo kryptis galima rasti nurodytuose investavimo krypčių valdytojų tinklalapiuose ir ERGO tinklalapyje www.ergo.lt. 


