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INVESTAVIMO STRATEGIJA 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. KŪB „Pagalbos verslui fondas“ (toliau – Fondas) valdysena turi atitikti gerąją valdymo praktiką, 

siekiant, kad būtų įgyvendinti teisėti investuotojų į Fondą (toliau – Fondo dalyviai) lūkesčiai bei 

interesai ir būtų užtikrinta skaidri ir nepriklausoma veikla. 

 

1.2. Fondo valdymo struktūra turi užtikrinti tinkamą Fondo dalyvių interesų atstovavimą, veiklos 

atskyrimą nuo politinių sprendimų įtakos taip, kad būtų užtikrinta nepriklausoma ir tvari Fondo 

veikla ilguoju laikotarpiu bei nepriklausomas jo valdymo ir investicinius sprendimus priimančių 

organų sprendimų priėmimas. 

 

1.3. Fondas steigiamas atsižvelgiant į Europos Komisijos komunikate Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji 

valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, 

sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28d. Europos Komisijos 

komunikatu Nr. 2021/C 564(Komunikatas) nustatytas sąlygas, bei Europos Komisijos 2020 

gegužės 26 d. sprendimą Nr. C(2020) 3534, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. 

vasario 26 d. Europos Komisijos sprendimu Nr.(2021) 1459, kuriuo patvirtinti reikalavimai 

valstybės pagalbai per Fondą (Sprendimas). 

 

1.4. Fondas turi teisę steigti subfondus, kuriuose investicijos būtų suskirstomos pagal naudojamas 

priemones, rizikos lygius ar kitus kriterijus. 

 

1.5. Fondo turto investavimo strategija gali būti keičiama Fondo dalyvių sutartyje nustatyta tvarka ir 

atsižvelgus į valstybės ekonominę situaciją. Jei keičiasi teisės aktai, Sprendimo nuostatos, kol 

investavimo strategija nėra pakeista, vadovaujamasi naujomis teisės aktų bei Sprendimo 

nuostatomis. Komunikato nuostatų pasikeitimas reikalaus tolesnės valstybės pagalbos, teikiamos 

per Fondą, suderinimo su Europos Komisija, kad Fondo veikla atspindėtų pasikeitusias 

Komunikato nuostatas. 

 

1.6. Fondo investavimo strategija skelbiama viešai. 

 

1.7. Fondas kas ketvirtį skelbia informaciją apie savo veiklą.   

 

2. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE FONDĄ  

 

2.1. Fondo tikslai:  

 

2.1.1. investicijų suteikimas įmonėms, kurių veiklos nutraukimas gali sukelti neigiamą 

grandininę reakciją ir paveikti susijusius subjektus ir (arba) turėti reikšmingų socialinių 

ir ekonominių pasekmių; 

 

2.1.2. ekonomikos sektorių, kurie bus geriau pasirengę ekonomikos atsigavimo laikotarpiui, 

išsaugojimas;  

 

2.1.3. kapitalo rinkos skatinimas, teikiant prioritetą kapitalo rinkos priemonėms; 
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2.1.4. privačių investuotojų pritraukimas; 

 

2.1.5. specifinių tikslų (tvariosios, ekologiškos investicijos ar kiti), numatytų susitarimuose su 

Fondo dalyviais, tam tikruose ekonomikos sektoriuose įgyvendinimas. 

 

2.2. suteikti įmonėms, kurios patiria finansinių sunkumų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) protrūkio, finansavimą, kad būtų užtikrintas įmonių, kurios iki COVID-19 protrūkio 

nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, veiklos tęstinumas ir mokumas.Fondo 

finansavimo sutartys sudaromos Komunikato taikymo laikotarpiu, t. y.:  

 

2.2.1. iki 2021 m. gruodžio 31 d. investicijų į skolos vertybinius popierius ir paskolas atveju; 

 

2.2.2. iki 2021 m. gruodžio  31 d. investicijų į nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, 

turinčius ar galinčius turėti akcinio kapitalo požymių, atveju. 

  

2.3. Siektinas  pritrauktinų lėšų (Fondo) dydis – 1 mlrd. Eur. 

 

2.4. Fondo uždaviniai: 

 

2.4.1. prisidėti prie gavusių investicijas įmonių finansinio tvarumo užtikrinimo; 

 

2.4.2. siekti investicinės grąžos Fondo dalyviams; 

 

2.4.3. Lietuvos kapitalo rinkos vystymas, suteikiant pirmumą kapitalo rinkos priemonėms, 

kaip numatyta investavimo strategijos 3.4 punkte. 

 

 

3. INVESTAVIMO OBJEKTAI IR SĄLYGOS 

 

3.1. Fondo turtas gali būti investuojamas: 

 

3.1.1. į įmonių naujai išleistus skolos vertybinius popierius (tiek platinamus viešai ir ne 

viešai), kurių trukmė siekia iki 6 metų;  

 

3.1.2. tiesiogiai į paskolas įmonėms, kurių trukmė siekia iki 6 metų; 

 

3.1.3. į įmonių išleistus naujus nuosavybės vertybinius popierius;  

 

3.1.4. į skolos priemones, turinčias ar galinčias turėti akcinio kapitalo požymių ir kurių trukmė 

siekia iki 6 metų (subordinuotoji paskola, viršijanti investavimo strategijos 3.9 punkte 

nustatytus dydžius, konvertuojamoji paskola, konvertuojamosios obligacijos, tarpinio 

pobūdžio (angl. Mezzanine) paskolos – toliau Hibridinės priemonės). 

 

Skolos vertybiniais popieriais ir paskolomis (toliau – Skolos priemonės) gali būti finansuojamos 

tiek pagalbos gavėjo investicijos, tiek apyvartinės lėšos. Iš Fondo gautų lėšų pagalbos gavėjas 

negali naudoti įsipareigojimų kitiems finansiniams kreditoriams refinansavimui. Siekiant išvengti 

abejonių, apyvartinių lėšų naudojimas kitų finansinių kreditorių einamiesiems mokėjimams dengti 

nėra laikomas refinansavimu.   

 

Investicijos į tiek į pagalbos gavėjo nuosavybės vertybinius popierius, tiek į Hibridines priemones 

toliau vadinamos Rekapitalizavimu. 

 

3.2. Investicijų dydžio į Skolos priemones apribojimai: 
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3.2.1. investuojama į skolos vertybinius popierius nuo 1 mln. Eur; 

 

3.2.2. paskolos suteikiamos nuo 300 tūkst. iki 2 mln. Eur. 

 

3.3. Galutinį sprendimą dėl konkrečios priemonės, nurodytos investavimo strategijos 3.1 punkte, 

naudojimo investicijai ir investicijos dydžio priima Fondas. Fondas prioritetą teiks investicijoms 

į skolos vertybinius popierius. 

 

3.4. Investicijų portfelio sudėties apribojimai investavimo laikotarpio pabaigoje: 

 

3.4.1. visais atvejais skolos vertybiniai popieriai turi sudaryti ne mažiau kaip 60 % nuo visų 

Fondo  atliktų investicijų sumos; 

 

3.4.2. paskolos gali sudaryti iki 30 % nuo visų Fondo atliktų investicijų sumos; 

 

3.4.3. nuosavybės vertybiniai popieriai ir Hibridinės priemonės gali sudaryti iki 30 % nuo visų 

Fondo atliktų investicijų sumos. 

 

3.5. Fondas investuoja į Lietuvos Respublikoje veikiančias įmones. Įmonė laikoma veikiančia 

Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei ji turi buveinę arba nuolatinę buveinę, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikoje, kuria darbo vietas 

Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į 

Lietuvos Respublikos biudžetą. 

 

3.6. Investuojama į įmones, atitinkančias visus nustatytus kriterijus: 

 

3.6.1. įmonė priskiriama mažoms įmonėms, atitinkančioms mažos įmonės sampratą, nustatytą 

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – SVV), ir 

prašymo dėl finansavimo pateikimo Fondui dieną turinčios daugiau kaip 50 darbuotojų 

(toliau – mažos įmonės), vidutinėms arba didelėms įmonėms,kurios nepriskiriamos 

smulkiojo ar vidutinio verslo subjektams; ; 

 

3.6.2. pagalbos gavėjo paskutinės finansinės ataskaitos turi būti pateiktos Registrų centrui, jos 

turi būti audituotos, jei auditas privalomas pagal teisės aktus; 

 

3.6.3. pagalbos gavėjas nėra įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (VMI) skelbiamą minimalių patikimo mokesčių 

mokėtojo kriterijų neatitinkančių įmonių sąrašą; 

 

3.6.4. pagalbos gavėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone 

arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, tačiau prašymo 

pateikimo Fondui metu nėra laikomas sunkumų patiriančia įmone, kaip tai apibrėžta 

Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte; 

 

3.6.5. pagalbos gavėjas nėra gavęs valstybės pagalbos, paskelbtos neteisėta ir nesuderinama 

su vidaus rinka Europos Komisijos sprendimu, arba turi būti grąžinęs visą tokios 

neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas; 

 

3.6.6. pagalbos gavėjas neturi galimybės finansuotis rinkoje sąlygomis, kurias jis galėtų 

įvykdyti;  
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3.6.7. pagalbos gavėjas neatitinka investavimo strategijos 3.12 ir 3.13 punkte numatytų 

kriterijų. 

 

3.7. Papildomi reikalavimai pagalbos gavėjoms, kai yra investuojama į jų nuosavybės vertybinius 

popierius ir (arba) Hibridines priemones: 

 

3.7.1. į šias priemones investuojama tik gavus raštišką pagalbos gavėjo prašymą dėl būtent 

tokių priemonių poreikio ir jam patvirtinus, kad jis neturi galimybės finansuotis rinkose 

sąlygomis, kurias galėtų įvykdyti, o kitų Fondo siūlomų priemonių ir Lietuvos 

Respublikoje taikomų horizontaliųjų priemonių (susijusių su likvidumo poreikiu) 

nepakanka jo gyvybingumui ir veiklos tęstinumui užtikrinti; 

 

3.7.2. pagalbos gavėjas be Fondo investicijos gali nebevykdyti veiklos ar veikla bus 

apsunkinta; 

 

3.7.3. pagalbos gavėjo pasitraukimas iš rinkos gali lemti neigiamas socialines pasekmes, 

poveikį rinkai dėl reikšmingo nedarbo, inovacijų pasitraukimą, sistemines rizikas dėl 

svarbios įmonės pasitraukimo, ar poveikį svarbioms paslaugoms. Vertindamas šiuos 

kriterijus Fondas atsižvelgs į naudos gavėjos svarbą valstybės ar atskiro sektoriaus 

mastu (nedarbas, poveikis pirkėjams/tiekėjams, prarastų mokesčių įtaka) ir naudos 

kriterijus nurodytus 2014 m. liepos 31 d. Europos Komisijos komunikate Nr. 2014/C 

249/01 „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms 

sanuoti ir restruktūrizuoti“ (toliau – Gairės); 

 

3.7.4. pagalbos gavėjas, kuri atitinka didelės įmonės kriterijus, per 12 mėn. nuo Fondo 

investicijos, viršijančios 25% akcinio kapitalo, pateikti Fondui išsamią strategiją, kaip 

Fondo investicija bus išpirkta. 

 

3.8. Skolos priemonių suma vienam pagalbos gavėjui negali viršyti: 

3.8.1. 25 % visos to pagalbos gavėjo 2019 m. apyvartos, išskyrus Komunikato 27 punkto 

d papunkčio iii papunktyje nustatytą išimtį, kuri gali būti pritaikyta, jei potencialus pagalbos 

gavėjas savo veiklą vykdo labiausiai COVID-19 protrūkio paveiktuose sektoriuose (t.y. 

apgyvendinimo, turizmo, maitinimo, transporto, ne maisto prekių mažmeninės prekybos 

sektoriuose), atsižvelgiant į šio pagalbos gavėjo likvidumo poreikius.  

3.8.2. pagalbos gavėjo dvigubo 2019 metų darbo užmokesčio fondo (įskaitant visus mokesčius, susijusius 

su darbo santykiais, ir išlaidas, susijusias su pagalbos gavėjo subtiekėjų, subteikėjų ar 

subrangovų darbuotojų, kurie dirba pagalbos gavėjo veiklos vietoje (-ose), darbo užmokesčiu). 

Didžiausia pagalbos gavėjams, kurie veiklą pradėjo po 2019 m. sausio 1 d., teikiamų paskolų ar 

išperkamų obligacijų suma negali viršyti prognozuojamo pirmų 2 įmonės veiklos metų darbo 

užmokesčio fondo. 

 

3.9. Subordinuotų skolos priemonių suma vienam pagalbos gavėjui negali viršyti vienos iš šių sumų: 

 

3.9.1. didelėms įmonėms – du trečdalius pagalbos gavėjo metinio darbo užmokesčio fondo, 

mažoms ir vidutinėms įmonėms – visą pagalbos gavėjo metinio darbo užmokesčio 

fondą; 

 

3.9.2. didelėms įmonėms – 8,4 % visos pagalbos gavėjo 2019 m. apyvartos, mažoms ir 

vidutinėms įmonėms – 12,5 % visos pagalbos gavėjo 2019 m. apyvartos. 

 

Jei šie dydžiai viršijami, tokia subordinuotoji skola laikoma Hibridine priemone ir jai taikomi 

Hibridinėmis priemonėms nustatyti reikalavimai. 
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3.10. Viršutinė Rekapitalizavimo riba bus nustatyta atsižvelgiant į pagalbos gavėjo kapitalo struktūros 

skirtumus (skolos/nuosavybės santykis ar nuosavybės/turto santykis) 2019 m. gruodžio 31 d. ir 

sandorio sudarymo metu. COVID-19 Rekapitalizavimo suma neturi būti didesnė, nei reikalinga 

siekiant užtikrinti pagalbos gavėjos veiklos tęstinumą. Vertinant pagalbos proporcingumą, būtina 

atsižvelgti į visą gautą ar planuojamą gauti su COVID-19 protrūkiu susijusią valstybės pagalbą. 

Maksimali į vieną pagalbos gavėją investuojama suma negali viršyti 250 mln. EUR. 

 

3.11. Fondas prioritetą teikia pagalbos gavėjams esantiems VMI skelbiamame tiesiogiai nuo COVID-

19 pandemijos nukentėjusių  įmonių sąraše. 

 

3.12. Fondo lėšas draudžiama investuoti į pagalbos gavėjus, kurie:  

 

3.12.1. tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir 

susijusių produktų gamybos (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), 

perdirbimo bei specializuotos prekybos sektoriuose ir tai yra jų pagrindinė veikla; 

 

3.12.2. vykdo azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veiklą; 

 

3.12.3. teikia finansines paslaugas ir vykdo draudimo veiklą; 

 

3.12.4. bent vienas įmonės vadovas arba akcininkas, turintis daugiau kaip 10% kapitalo ar 

balsų, yra:  

 

3.12.4.1. pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą 

sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba tyčinį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir 

turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės 

saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias 

nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar 

teistumas yra išnykęs arba panaikintas; arba  

 

3.12.4.2. yra pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta investavimo strategijos  3.12.4.1 

punkte, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių įstatymuose 

numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar 

atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo treji metai. 

 

3.13. Neinvestuojama į valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 % ir daugiau įmonės 

akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 % ir daugiau 

įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės 

perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė. 

 

4. BENDROSIOS INVESTAVIMO SĄLYGOS: 

 

4.1. Bendrosios investavimo į paskolas ir skolos vertybinius popierius sąlygos: 

 

4.1.1. bendra paskolų palūkanų norma ir skolos vertybinių popierių pajamingumas iki 

išpirkimo konkrečios pagalbos gavėjos atveju bus apskaičiuojama atsižvelgiant į įmonės 

dydį, skolininko įsipareigojimų įvykdymo terminą (kuris negali būti ilgesnis nei 72 

mėn.) ir kitus kriterijus, pagal kuriuos nustatoma taikoma rizikos premija. Ji niekada 

nebus mažesnė nei bazinė norma (Europos Komisijos paskelbta 1 metų IBOR arba 

lygiavertė palūkanų norma, kurią skelbia Europos Komisija), taikoma nuo 2020 m. 

sausio 1 d., pridėjus ne mažiau kaip:  
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4.1.1.1. mažoms ir vidutinėms įmonėms – 25 bazinius punktus pirmaisiais metais; 50 

bazinių punktų antraisiais ir trečiaisiais metais; 100 bazinių punktų ketvirtaisiais–

šeštaisiais paskolos arba skolos vertybinių popierių metais;  

 
4.1.1.2. didelėms įmonėms – 50 bazinių punktų pirmaisiais metais; 100 bazinių punktų 

antraisiais ir trečiaisiais metais; 200 bazinių punktų ketvirtaisiais–šeštaisiais paskolos 

arba skolos vertybinių popierių metais; 

 

4.1.2. skolos priemonės, kurios yra subordinuojamos privilegijuotųjų kreditorių atžvilgiu, gali 

būti suteiktos tik su papildoma kredito rizikos marža (kuri būtų ne mažesnė už maržą, 

taikomą prie pirmiau minėtos bendros palūkanų normos pridėjus 150 bazinių punktų 

mažų ir vidutinių įmonių ir 200 bazinių punktų didelių įmonių atveju).  

 

4.2. Bendrosios investavimo į nuosavybės vertybinius popierius sąlygos: 

 

4.2.1. investavimo į nuosavybės vertybinius popierius atveju Fondo suteikiamos investicijos 

ar kitos analogiškos priemonės kaina neturi viršyti vidutinės pagalbos gavėjos akcijų 

kainos per 15 d. iki prašymo suteikti kapitalo investiciją pateikimo dienos; biržoje 

neprekiaujamų nuosavybės vertybinių popierių vertė nustatoma atliekant nepriklausomą 

vertinimą. 

 

4.2.2. pagalbos gavėjos akcininkai turi turėti galimybę bet kuriuo metu išpirkti nuosavybės 

vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti, kad Fondui už investiciją būtų tinkamai 

atlyginta, išpirkimo kaina turėtų būti didžiausia iš šių galimų variantų: 

 
4.2.2.1. Fondo nominalioji investicija, pridėjus metinę palūkanų normą, kuri 

apskaičiuojama prie bazinės normos (Komisijos paskelbta 1 metų IBOR arba lygiavertė 

palūkanų norma) pridėjus, atitinkamai  investavimo strategijos 4.3.2.1 ir 4.3.2.2. 

punktuose nurodytas palūkanas, bei papildomus 200 bazinių punktų, su išimtimi, kad jie 

nepridedami 8 ir vėlesniais metais; 

 
4.2.2.2. rinkos kaina išpirkimo metu, nustatoma kaip nurodyta investavimo strategijos 

4.2.1 punkte.   

 

4.2.3. Fondas taip pat gali nuspręsti paduoti nuosavybės vertybinius popierius tretiesiems 

asmenims. Tokiu atveju pagalbos gavėjos akcininkams suteikiama galimybė pirkti 

nuosavybės vertybinius popierius už trečiųjų asmenų pasiūlytą kainą. Jei pagalbos 

gavėjos akcininkai tokia galimybe nepasinaudoja, Fondas parduoda nuosavybės 

vertybinius popierius tretiesiems asmenims. Fondo investicijos didinimo mechanizmas, 

taikomas Rekapitalizavimo atveju: 

 

4.2.3.1. jei Fondas per 4 metus nuo investicijos (arba per 5 metus, jei subjektas nėra 

listinguojama bendrovė) neparduos bent 40 % investicijos, Fondas neatlygintinai šalia 

turimos nuosavybės vertybinių popierių dalies gaus papildomą dalį pagalbos gavėjos 

nuosavybės vertybinių popierių. Ši papildoma nuosavybės vertybinių popierių dalis 

sudarys ne mažiau kaip 10 % likusios Fondo investicijos dalies; 

 

4.2.3.2. jei Fondas per 6 metus nuo investicijos (arba per 7 metus, jei subjektas nėra 

listinguojama bendrovė) neparduos visos savo investicijos, Fondas, neatlygintinai gaus 

antrą papildomą pagalbos gavėjo nuosavybės vertybinių popierių dalį, sudarančią ne 

mažiau kaip 10 % likusios Fondo investicijos nuosavybės dalies; 

 
4.2.3.3. ar pagalbos gavėjas yra listinguojama bendrovė, nustatoma investavimo strategijos 

4.2.3.1 ir 4.2.3.2 punktuose numatytų teisių realizavimo metu. Fondui didinant savo 
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investicijos dalį investavimo strategijos 4.2.3.1 ir 4.2.3.2 punktuose nurodytais būdais, 

atitinkamai sumažės kitų akcininkų turima nuosavybės vertybinių popierių dalis. 

 

4.3.Bendrosios investavimo Hibridines priemones sąlygos: 

 

4.3.1. investavimo į Hibridines priemones  atveju, jųkainodarą Fondo valdytojas nustato , 

atsižvelgiant į naudojamos priemonės ypatybes, su priemone susietą akcinio kapitalo 

dalį, rizikas, lyginamąsias palūkanų normas, subordinacijos lygmenį, mokėjimo sąlygas 

ir numatytas paskatas grąžinti paramą (pvz., laipsniško didėjimo ir išpirkimo sąlygas); 

 

4.3.2. minimalus atlygis už šias priemones niekada nebus mažesnis nei bazinė norma (Europos 

Komisijos paskelbta 1 metų IBOR arba lygiavertė palūkanų norma, kurią skelbia 

Europos Komisija), pridėjus ne mažiau kaip: 

 

4.3.2.1. mažoms ir vidutinėms įmonėms – 225 bazinius punktus pirmaisiais metais; 325 

bazinius punktus antraisiais ir trečiaisiais metais; 450 bazinių punktų ketvirtaisiais ir 

penktaisiais metais; 600 bazinių punktų šeštaisiais ir septintaisiais metais; 800 bazinių 

punktų aštuntaisiais metais ir vėlesniu laikotarpiu; 

 

4.3.2.2. didelėms įmonėms – 250 bazinių punktų pirmaisiais metais; 350 bazinių punktų 

antraisiais ir trečiaisiais metais; 500 bazinių punktų ketvirtaisiais ir penktaisiais metais; 

700 bazinių punktų šeštaisiais ir septintaisiais metais; 950 bazinių punktų aštuntaisiais 

metais ir vėlesniu laikotarpiu. 

 

4.3.3. investavimo terminas - 6 metai; 

 

4.3.4. Fondas gali priimti atskirą sprendimą dėl kiekvienos sutarties, ar obligacijų kupono 

mokėjimai yra privalomi, net jei įmonė negauna apskaitinio pelno; privalomi, jei įmonė 

gauna apskaitinį pelną;  

 

4.3.5. pirmalaikis grąžinimas galimas bet kuriuo metu (įskaitant susikaupusias palūkanas); 

 

4.3.6. Fondas gali atlikti konvertavimą suėjus terminui, jei skola negrąžinama iki termino 

pabaigos (automatinis konvertavimas) arba iš anksto nustatytais atvejais (kai apskaitinis 

turtas tampa neigiamas ar kitu su likvidumu susijusiu atveju, pažeidus finansavimo 

sutartyje numatytas ar kitas reikšmingas sąlygas); 

 

4.3.7. Hibridinių priemonių konvertavimas į akcijas atliekamas taikantkainą, kuri negali būti 

didesnė nei , nesiekiant konvertavimo metu galiojanti  teorinė kaina be pasirašymo 

mokesčio (angl. Theoretical Ex-Rights Price), pritaikius ne mažesnę nei 5 (penkių) 

procentų nuolaidą; 

 

4.3.8. jeigu Hibridinė priemonė konvertuojama į nuosavybės vertybinius popierius, 

aktyvuojamas didinimo mechanizmas (investavimo strategijos 4.2.3 punktas). 

Didinimas pradedamas taikyti praėjus dvejiems metams po konvertavimo.   

 

4.4. Fondas palūkanoms skaičiuoti naudos sudėtinių kaupiamųjų palūkanų apskaičiavimo principą. 

Sudėtinės kaupiamosios palūkanos apskaičiuojamas prie bazinės palūkanų normos pridėjus 

atitinkamai palūkanų maržą bei papildomus bazinius punktus. 

 

4.5. Fondas savo nuožiūra gali priimti sprendimą dėl investicijų į konkrečias įmones ir konkrečios 

investicijos dydžio bei formos. Priimdamas sprendimą, Fondas vadovaujasi investavimo 

strategijos 2.1 punkte nustatytais Fondo tikslais, atsižvelgia į disponuojamų lėšų dydį, pasirinktos 

investicijos įtaką konkurencijai rinkoje, suplanuotą kitų investicijų grąžą ir gautų paraiškų srautą. 
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4.6. Laisvos Fondo lėšos grąžinamos Fondo dalyviams Fondo dalyvių sutartyje numatyta tvarka. 

 

4.7. Fondas, laikydamasis investavimo strategijos, taip pat turi teisę koinvestuoti su kitais 

investuotojais, kurie nėra Fondo dalyviai. 

 

4.8. Fondui draudžiama garantuoti ar laiduoti savo turtu už kitų asmenų įsipareigojimus, teikti labdarą 

ar paramą ir vykdyti kitokią su šia investavimo strategija nesuderinamą veiklą.  

 

5. FINANSAVIMO SANDORIO PABAIGA (INVESTICIJŲ LIKVIDAVIMAS) 

 

5.1. Investicijos likviduojamos laikantis investavimo strategijos 3 ir 4 punkte nustatytų terminų, bet 

ne vėliau kaip iki Fondo veiklos pabaigos: 

 

5.1.1. skolos vertybiniai popieriai (prioriteto tvarka): 

 

5.1.1.1.  įtraukiami į biržos sąrašus ir/arba parduodami antrinėje rinkoje; 

 

5.1.1.2.  parduodami kitiems asmenims; 

 

5.1.1.3.  išperkami emitento suėjus terminui. 

 

5.1.2. paskolos: 

 

5.1.2.1. gražinamos paskolą gavusio pagalbos gavėjo; 

 

5.1.2.2. kreditiniai įsipareigojimai parduodami kitiems asmenims. 

 

5.1.3. nuosavybės vertybiniai popieriai (prioriteto tvarka): 

 

5.1.3.1. išperkami emitento ar esamų akcininkų; 

 

5.1.3.2. įtraukiami į biržos sąrašus ir parduodami antrinėje rinkoje; 

 

5.1.3.3. parduodami kitiems asmenims. 

 

5.1.4. Hibridinės priemonės yra likviduojamos atsižvelgiant į jų specifiką. 

 

5.2. Jeigu praėjus 6 metams (didelės listinguojamos bendrovės atveju) arba 7 metams (kitos pagalbos 

gavėjos atveju) po Rekapitalizavimo Fondo intervencija nebuvo sumažinta iki mažiau kaip 15 % 

nuosavybės vertybinių popierių, Europos Komisijai pateikiamas restruktūrizavimo planas pagal 

Europos Komisijos patvirtintas Gaires.  

 

6. INVESTAVIMO RIZIKOS VALDYMAS 

 

6.1. Vienai įmonei skirtų priemonių pagal pasirašytas finansavimo sutartis bendra likusi negrąžinta 

(neparduota) vertė negali būti didesnė nei 10 %  Fondo dalyvių įsipareigojimo investuoti į Fondą 

sumos. Išimtiniais atvejais, Fondo patariamajam komitetui patvirtinus, vienai įmonei skirtas 

finansavimas gali viršyti nustatytą ribą. 

 

6.2. Fondas, vertindamas paraiškas, taikys orientacinę reitingavimo sistemą, paremtą šia informacija: 

 

6.2.1. įmonės galimybė tęsti veiklą ir būti pelninga ilgalaikėje perspektyvoje; 
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6.2.2. įmonės finansinė padėtis ir įsipareigojimai (taikant tokius rodiklius kaip skolos ir 

EBITDA santykis, EBITDA palūkanų padengimo koeficientas ir t. t.); 

 

6.2.3. įmonės turtui pritaikyti suvaržymai ir apribojimai; 

 

6.2.4. kiti kriterijai, galintys turėti reikšmingą įtaką sprendimui dėl įmonės finansavimo. 

 

6.3. Paskolos suteikimo ir investavimo į skolos vertybinius popierius ir Hibridines priemones atveju 

gali būti taikomas užtikrinimo priemonių reikalavimas. 

 

6.4. Papildomi kriterijai, numatomi sutartyse su įmonėmis Rekapitalizavimo atveju: 

 

6.4.1. pagalbos gavėjams draudžiama gautas investicijas reklamuoti komerciniais tikslais; 

 

6.4.2. pagalbos gavėjams (išskyrus mažas ir vidutines įmones) taip pat neleidžiama įsigyti 

didesnės kaip 10 % konkurentų ar kitų tos pačios rūšies veiklos vykdytojų, įskaitant 

pradinės grandies ir galutinės grandies veiklos vykdytojus, verslo dalies, kol nebus 

grąžinta 75 % Fondo investicijos sumos. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir nedarant 

poveikio susijungimų kontrolei, tokie pagalbos gavėjai gali įsigyti didesnę kaip 10 % 

pradinės ar galutinės grandies veiklos vykdytojų savo veiklos teritorijoje (ar 

konkurentų) verslo dalį tik tuo atveju, jei įsigijimas yra būtinas pagalbos gavėjo 

gyvybingumui išlaikyti. Tam būtinas Europos Komisijos sutikimas; 

 

6.4.3. kol konkretaus pagalbos gavėjo nuosavybės vertybiniai popieriai nėra visiškai išpirkti 

pagalbos gavėjos akcininkų ar nėra įvykdyti skoliniai įsipareigojimai Fondui, pagalbos 

gavėjas negali mokėti dividendų, nei neprivalomų atkarpų mokėjimų, nei išpirkti 

akcijas, išskyrus valdomas Fondo. Investicijos negali būti naudojamos premijoms, 

kitiems akcininkų ar darbuotojų skatinimo mokėjimams padengti; 

 

6.4.4. jei kuris nors pagalbos gavėjas kreiptųsi dėl Rekapitalizavimo, viršijančio 250 mln. Eur, 

bus pradėtas atskiras valstybės pagalbos pranešimo procesas; 

 

6.4.5. tol, kol neišpirkta ne mažiau kaip 75 % iš Fondo Rekapitalizavimo metu įgytų 

nuosavybės vertybinių popierių/įvykdyta skolinių įsipareigojimų Fondui, kiekvieno 

pagalbos gavėjo vadovaujančias pareigas užimančių asmenų atlygis neturi viršyti jo 

atlygio fiksuotos dalies dydžio 2019 m. gruodžio 31 d. Asmenims, kurie užima 

vadovaujančias pareigas Rekapitalizavimo metu arba po jo, taikoma riba yra mažiausias 

bet kurio iš vadovaujančias pareigas užimančių asmenų atlygio fiksuotos dalies dydis 

2019 m. gruodžio 31 d. Jokiomis aplinkybėmis nemokamos premijos, kiti kintamieji ar 

palyginami atlygio elementai; 

 

6.4.6. pagalbos gavėjams draudžiama gautas investicijas naudoti kitų grupės  įmonių, kurios 

2019 m. gruodžio 31 d. patyrė ekonominių sunkumų, ekonominės veiklos kryžminiam 

subsidijavimui. Grupės įmonių apskaita turi tą atspindėti; 

 

6.4.7. siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui, pagalbos gavėjas neturi vykdyti 

agresyvios komercinės plėtros, finansuojamos valstybės pagalbos lėšomis, arba 

pagalbos gavėjas neturi prisiimti pernelyg didelės rizikos. 

 

7. Kitos sąlygos, numatomos Fondo sutartyse su Pagalbos gavėjais: 

 

7.1.1. sąlygos, kada išmokama dalis lėšų pagal investavimo sutartį su įmone; 
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7.1.2. numatomi veiksmai, kuriems reikalingas Fondo sutikimas (pvz., finansinių 

įsipareigojimų iš kitų šaltinių didinimas, įmonės pertvarkymas, reorganizavimas, 

likvidavimas); 

 

7.1.3. numatomi finansiniai rodikliai, kuriuos įmonė privalo atitikti investicijų galiojimo 

metu; 

 

7.1.4. numatomos užtikrinimo priemonės, kurias turi pateikti įmonė, jos akcininkai ir grupės 

įmonės, bei draudimo sutartys, kurias įmonė turi būti sudariusi investicijų galiojimo 

metu;  

 

7.1.5. tais atvejais, kai įmonė turi kitų finansinių kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti 

įmonės turtu, įmonė, kreipdamasi į Fondą dėl investicijų, turi pateikti preliminarią šių 

kreditorių nuomonę, kad jie neprieštarauja papildomam Fondo investavimui. Fondas 

turi teisę su šiais kreditoriais sudaryti kreditorių sutartis, kuriose nustatomas įmonės 

mokėjimo kreditoriams eiliškumas ir kitos sąlygos (pvz., draudimas vienašališkai 

nutraukti finansavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumas kreditoriams). Kol ši sutartis 

nėra sudaryta, Fondas turi teisę išmokėti tik dalį lėšų pagal konkretaus investavimo 

objekto sutartį, kitą dalį sumokant po sutarties su kreditoriais sudarymo ir atitinkamų 

užtikrinimo priemonių suteikimo Fondui; 

 

7.1.6. Fondo turtas investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius investavimo sutartyje 

numatant teisę Fondui dalyvauti įmonės valdyme skiriant organų narius, numatant veto 

teisę tam įmonės sprendimams, kurie gali būti nesuderinami su poreikiu užtikrinti 

įmonės išlikimą ilguoju laikotarpiu. Fondas turi teisę reikalauti atitinkamai pakeisti 

įmonės įstatus ir kitus steigimo dokumentus bei su įmonės akcininkais sudaryti 

akcininkų sutartis. Kol akcininkų sutartis nėra sudaryta, Fondas turi teisę išmokėti tik 

dalį lėšų pagal konkrečią investavimo sutartį, kitą dalį sumokant po akcininkų sutarties 

sudarymo; 

 

7.1.7. įmonės pareigos teikti informaciją Fondui (pvz., investicijų panaudojimas, finansinės 

ataskaitos), Fondas turės teisę tokią informaciją pateikti Komanditoriams; 

 

7.1.8. sąlygos, kada Fondas turi teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti išmokėtas sumas, 

palūkanas ir delspinigius. 

 

8. PRIVAČIOJO KAPITALO DALYVAVIMAS 

 

8.1. Fondo dalyviais (komanditoriais) gali būti tik nacionalinio saugumo interesus atitinkantys 

nepriekaištingos reputacijos instituciniai investuotojai.  

 

8.2. Investuotojai atrenkami Tikrojo nario laikantis viešumo, skaidrumo ir nediskriminavimo 

principų. Jų skaičius nėra ribojamas. 

 

8.3. Fondo iš investicijų gautos lėšos ir pelnas paskirstomi pagal šią eilę (angl. distribution waterfall): 

 

8.3.1. Fondo tikrojo nario valdymo mokestis; 

 

8.3.2. komanditoriams grąžinama proporcingai jų investicijoms tol, kol bendra paskirstytoji 

suma yra lygi investuotam pradiniam kapitalui su minimalaus pelningumo koeficiento 

(angl. hurdle rate) grąža), išskyrus Komanditoriui negrąžinamą privačių ir papildomų 

valstybės investicijų procentinę dalį (p), kuri nustatoma su Komanditoriaus sutikimu. 

Minimalus pelningumo koeficientas apskaičiuojamas pagal ICE BOFA BB euro didelio 
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pajamingumo obligacijų indeksą (HE10) galiojantį tuo metu, kai komanditorius 

investuoja į Fondą.  

 

8.3.3. Komanditoriui, kurio akcijos priklauso valstybei, grąžinama visų komanditorių 

investicijų dalis Z, pridėjus minimalaus pelningumo koeficientą. Z dalis apskaičiuojama 

pagal formulę Z = p / (1 + p) (pavyzdžiui, jei p = 20 proc., tai Z = 1/6 visų komanditorių 

investicijų);  

 

8.3.4. jei Fondo investicija yra atliekama tik komanditoriaus, kurio akcijos nuosavybės teise 

priklauso valstybei, lėšomis, šiam komanditoriui išmokamas investuotas kapitalas ir 

minimalus pelningumo koeficiento grąža; 

 

8.3.5. bet kokia perteklinė grąža, viršijanti minimalaus pelningumo koeficientą, padalijama 

Fondo valdytojui ir Fondo dalyviams (įskaitant komanditorių, kurio akcijos priklauso 

valstybei, net jei jis yra vienintelis komanditorius). Fondo valdytojas su šiuo mokėjimu, 

šalia valdymo mokesčio papildomai gauna išskirtines teises į 10% dydžio į perteklinės 

grąžos dalį (angl. carried interest), jei Fondo veiklos galutinis rezultatas (skaičiuojant 

bendrą rezultatą dalinant iš Fondo veiklos metų skaičiaus, angl. annualised rate of 

return),  po visų investicijų realizavimo yra didesnis nei 0 % (pvz., jei Fondas gauna 

didesnę nei 4 % grąžą, kai minimalaus pelningumo koeficientas yra 4 %), ir 20 % dydžio 

į perteklinės grąžos dalį, jei metinis Fondo veiklos rezultatas yra didesnis nei 25 % (pvz., 

jei Fondas gali gauti didesnę nei 5 % grąžą, kai minimalaus pelningumo koeficientas 

yra 4 %). Fondo dalyviai pasidalija perteklinę grąžą proporcingai investuotam kapitalui. 

 

8.4. Fondo valdytojas turi teisę iš Fondo gauti valdymo mokestį, apskaičiuotą taip: 

 

8.4.1. investavimo laikotarpiu (apibrėžtu investavimo strategijos 2.2 punkte, mokant avansu 

kas ketvirtį): 

 

8.4.1.1. 2 % metinis mokestis nuo visų Fondo dalyvių įsipareigojimų investuoti į Fondą 

sumos, kai visų dalyvių įsipareigojimų investuoti suma neviršija 100 mln. Eur; 

 

8.4.1.2. 1 % metinis mokestis nuo visų Fondo dalyvių įsipareigojimų investuoti į Fondą 

sumos dalies, kai visų dalyvių įsipareigojimų investuoti suma viršija 100 mln. Eur; 

 

8.4.2. pasibaigus investavimo laikotarpiui (mokant kas mėnesį, už praėjusį kalendorinį 

mėnesį): 

 

8.4.2.1. 1,0 % metinis mokestis nuo Fondo dalyviams negrąžintų investicijų, neviršijančių 

100 mln. Eur; 

 

8.4.2.2. 0,75% metinis mokestis (nuo Fondo dalyviams negrąžintų investicijų dalies, 

viršijančios 100 mln. Eur, bet neviršijančios 200 mln. Eur; 

 
8.4.2.3. 0,5 % metinis mokestis nuo Fondo dalyviams negrąžintų investicijų dalies, 

viršijančios 200 mln. Eur. 


