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I. Bendroji informacija
1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. pavadinimas – UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė).
1.2. buveinė (adresas) – Gedimino pr. 12, Vilnius, adresas korespondencijai J. Balčikonio g.3, Vilnius.
1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

tel. (8 5) 268 1528
faks. (8 5) 268 1575
el. paštas info@seb.lt
www.seb.lt

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris – VĮK – 001.
1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.
įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., Vilniaus miesto savivaldybėje
registravimo Nr. AB 2000-413
kodas 125277981

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo 
parengta.

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu J.Balčikonio g. 3, Vilniuje, 
darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusmečio ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje www.seb.lt

II. Informacija apie valdymo įmonės kapitalą, 
išleistus perleidžiamuosius vertybinius 
popierius ir akcininkus
4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas: 

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 871 000 eurų, 2009 m. pradžioje įstatinio kapitalas buvo 456 152 eurų, 
2009 m. kovo 9 d. akcininko sprendimu įstatinis kapitalas padidintas naudojant 2 411 087 eurų akcijų priedus 
ir išleidžiant papildomai 832 500 paprastųjų vardinių akcijų. Nauja Bendrovės įstatų redakcija įregistruota 
Juridinių asmenų registrų centre 2017 m. birželio 9 d.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Bendrovės akcinį kapitalą 2019 m. birželio 30 d. sudarė 990 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos 
nominalioji vertė yra 2,90 euro.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

Finansinių skolų įmonė 2019 m.  birželio 30 d. neturėjo.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis – 371 052 eurų.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio 
kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų 
registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų 
dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų 
procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

100 proc. Bendrovės akcijų priklauso
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AB SEB bankui
Gedimino pr. 12, LT-2600, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 112021238

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima 
įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).
-

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):
-

8.2. pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas Pavadinimas
Grynųjų 

aktyvų suma

Vidutinė grynųjų 
aktyvų vertė 

per ataskaitinį 
laikotarpį

Dalyvių 
skaičius

Priskaičiuotas 
atlyginimas 

valdymo įmonei

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1 - - -  156 142

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 2 - - - 1 285 109

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 3 - - -  406 441

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1954-1960 94 986 867 46 852 003  23 839  164 750

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1961-1967 181 860 180 89 271 007  46 666  312 175

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1968-1974 205 256 309 100 303 447  52 661  350 721

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1975-1981 213 102 179 102 111 737  60 091  362 558

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1982-1988 142 599 129 69 461 554  66 332  243 476

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1989-1995 43 291 193 20 910 691  33 709  73 494

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB pensija 1996-2002 4 735 196 2 207 361  8 548  7 804

VSD įmokos dalies 
kaupimo pensijų fondas SEB turto išsaugojimo 9 458 924 4 680 514  4 131  4 107

Papildomo savanoriško  
pensijų kaupimo pensijų 
fondas 

SEB pensija 1 plius 8 029 637 7 953 557  1 750  29 391

Papildomo savanoriško  
pensijų kaupimo pensijų 
fondas 

SEB pensija 2 plius 24 500 332 23 701 964  9 643  136 600

Iš viso: 927 819 946 --------  307 370 3 532 768

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, 
individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, 
profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus).

Klientai Valdomas turtas, Eur Klientų skaičius
Juridiniai asmenys - -

Fiziniai asmenys - -

Profesionalūs/Instituciniai 279 110 535   2

Iš viso: 279 110 535   2

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

Investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkcija perleista bankui depozitoriumui AB SEB bankui.
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9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų 
naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos 
tarpininkų pavadinimas

Adresas Sutarčių pobūdis

AB SEB bankas Gedimino pr. 12, Vilnius Tarpininkavimas

Skandinaviska Enskilda Banken AB 2 Cannon Street, Londonas, Jungtinė 
Karalystė Tarpininkavimas

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. P.O.Box 487, L-2370 Luxembourg Tarpininkavimas

SEB Investment Management AB Stjärntorget 4 (106 40 Stockholm) Tarpininkavimas

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma 
(pagal tarpininkus).

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas Suma, Eur

AB SEB bankas  25 612

Skandinaviska Enskilda Banken AB  4 249

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. -

SEB Investment Management AB -

III. Bendrovės valdymas
11. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai,  
valdybos nariai , bendrovės vadovas,  jo pavaduotojai,  vyriausiasis finansininkas):

11.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima 
įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais).

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos 
pavadinimas ir pareigos)
bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais).

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Stebėtojų tarybos narys Arnolds Čulkstens
Dalyvavimas įmonės įstatiniame 
kapitale –

Pareigos įmonėje Stebėtojų tarybos narys

Duomenys apie dalyvavimą kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veikloje bei kapitale

Įmonės, įstaigos ir  organizacijos pavadinimas Pareigos Dalyvavimas 
kapitale, %

SEB Life&Pension Holding AB Rygos filialas Vadovas -

AS SEB Varahaldus Stebėtojų tarybos narys -

AB „SEB gyvybės draudimas“ Stebėtojų tarybos narys -

AS SEB Elu-ja Pensionijindlustus Stebėtojų tarybos narys -

IPAS SEB Investment Management Stebėtojų tarybos narys -

AAS SEB Dzivibas apdrosinasana Stebėtojų tarybos narys -

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2018 04 23–2022 04 22
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Stebėtojų tarybos narys Raimondas Kvedaras
Dalyvavimas įmonės įstatiniame 
kapitale –

Pareigos įmonėje Stebėtojų tarybos narys

Duomenys apie dalyvavimą kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veikloje bei kapitale

Įmonės, įstaigos ir  organizacijos pavadinimas Pareigos Dalyvavimas 
kapitale, %

AB SEB bankas Prezidentas, valdybos 
pirmininkas -

AB „SEB gyvybės draudimas“ Stebėtojų tarybos narys -

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2018 04 23–2022 04 22

Stebėtojų tarybos narys Vaidas Žagūnis
Dalyvavimas įmonės 
įstatiniame kapitale –

Pareigos įmonėje Stebėtojų tarybos narys

Duomenys apie dalyvavimą kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veikloje bei kapitale

Įmonės, įstaigos ir  organizacijos pavadinimas Pareigos Dalyvavimas 
kapitale, %

AB SEB bankas

Mažmeninės 
bankininkystės tarnybos 
direktorius, valdybos 
narys

-

AB „SEB gyvybės draudimas“ Stebėtojų tarybos narys -

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2018 04 23–2022 04 22

Valdybos narys Ignas Pliuškys
Dalyvavimas įmonės 
įstatiniame kapitale –

Pareigos įmonėje Investicijų valdymo grupės vadovas

Duomenys apie dalyvavimą kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veikloje bei kapitale

Įmonės, įstaigos ir  organizacijos pavadinimas Pareigos Dalyvavimas 
kapitale, %

- - -

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2018 05 02–2022 05 01

Valdybos narys Greta Makaraitytė
Dalyvavimas įmonės 
įstatiniame kapitale Vyr. teisininkė

Pareigos įmonėje –

Duomenys apie dalyvavimą kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veikloje bei kapitale

Įmonės, įstaigos ir  organizacijos pavadinimas Pareigos Dalyvavimas 
kapitale, %

- - -

Kadencijos pradžia ir pabaiga 2018 05 02–2022 05 01
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Vyriausiasis buhalteris Airidas Kuzminskas
Dalyvavimas įmonės 
įstatiniame kapitale –

Pareigos įmonėje Vyr. buhalteris

Išsilavinimas
Mokymosi įstaiga Įgyta specialybė Mokymosi laikotarpis

Šiaulių universitetas Ekonomikos bakalauras 2009-2013

Darbovietės ir pareigos per 10 
pastarųjų metų

Įmonės pavadinimas Pareigos Data

UAB „Nauditas“ Buhalteris 2010 03 –  2013 02

UAB „Ernst and Young Baltic“ Konsultantas 2013 02 – 2014 02

AB SEB bankas Buhalteris 2014 02 – 2015 02

UAB „SEB Venture Capital“ Vyr. buhalteris 2015 02 – 2017 10

UAB „SEB investicijų valdymas“ Vyr. buhalteris 2015 02– iki dabar

AB SEB bankas Apskaitos paslaugų 
vadovas 2015 02 – iki dabar

AB „Skandinaviska Enskilda Banken“ 
Vilniaus filialas Vyr. buhalteris 2015 02 – iki dabar

Duomenys apie dalyvavimą kitų 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
veikloje bei kapitale

Įmonės, įstaigos ir  organizacijos 
pavadinimas Pareigos Dalyvavimas kapitale, %

- - -

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų 
ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato 
pavadinimas ir numeris.

Vardas ir  pavardė Išsilavinimas Kvalifikacijos sertifikato pavadinimas ir numeris

Kernius Norkūnas Aukštasis Konsultanto maklerio licencija Nr. S 080

Sondra Tuinienė Aukštasis Konsultanto maklerio licencija Nr. S 085

Ignas Pliuškys Aukštasis Konsultanto maklerio licencija Nr. S 122, CFA 115839

Paulius Kabelis Aukštasis Generalinė maklerio licencija Nr. G 226, CFA 6523916

Aras Minelga Aukštasis Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 650

Povilas Vyšniauskas Aukštasis Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 661

Donalda Ražinskienė Aukštasis Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 692

Inga Zalepūgaitė Aukštasis Investavimo konsultanto BFAA licencija Nr. 741

13. Nurodyti asmenis  susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys.

AB SEB bankas,  įmonės kodas 112021238

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo,  nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

Raimondas Kvedaras,  AB SEB banko prezidentas.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų 
ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Nė vieno iš asmenų,  susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų pensijų fondų turte nesudarė daugiau kaip 1 
procento. 
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IV. Esminiai įvykiai
    

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data 
(laikotarpis).    

2019 metų pirmąjį pusmetį keitėsi bendrovės valdybos struktūra. Nusprendus pasitraukti iš SEB grupės 2019 
m. gegužės 2 d. iš Bendrovės valdybos atšauktas narys Virgilijus Mirkės, kuris buvo ir valdybos pirmininkas ir 
Bendrovės generalinis direktorius. Nuo 2019 m. birželio 28 d. nauju bendrovės valdybos nariu buvo išrinktas Tadas 
Peciukevičius. Atsižvelgiant į valdybos nario Igno Pliuškio pareikštą atsistatydinimą iš valdybos, nuo 2019 m. liepos 
1 d. iš valdybos narių buvo atšauktas Ignas Pliuškys. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, t.y. liepos 2 d. Tadas 
Peciukevičius buvo išrinktas valdybos pirmininku ir bendrovės generaliniu direktoriumi. 

2019 01 02 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu patvirtintas II pakopos pensijų fondų dalyvių ir jų 
lėšų perkėlimas į tikslinio amžiaus grupės ir turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondus. Sprendimu buvo patvirtinta 
pensijų fondo dalyvių ir turto perkėlimo tvarka, nustatyta dalyvių ir jiems priklausančio turto perkėlimo data bei 
panaikinti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo investavimo pensijų fondai „SEB pensija 1“, „SEB 
pensija 2“, „SEB pensija 3“, numatant, kad planuojama vėliausia šių fondų likvidavimo diena yra 2019 m. birželio 30 
d. 
Už dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą taikomas 0,05 proc. dydžio mokestis 
nuo dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų. 2019 m. sausio 14 d. Bendrovės valdyba nutarė taikyti maksimalią šio 
mokesčio ribą, t. y. kad mokestis negali būti didesnis nei 2 eurai. 

2019 01 28 valdybos sprendimu buvo pakeistos Bendrovės papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų „SEB 
pensija 1 plius“ ir „SEB pensija 2 plius“ taisyklės, o taip pat sumažinti III pakopos pensijų fondų taisyklėse nustatyti 
maksimalūs mokesčiai bei atskirti depozitoriumui mokamas mokestis nuo kitų nuo fondo turto mokamų išlaidų.
2019 04 25 UAB „SEB investicijų valdymas“ valdybos sprendimu buvo nutarta likviduoti Bendrovės valdomus 
valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus „SEB pensija 1“, „SEB pensija 2“ bei „SEB 
pensija 3“

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir 
arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

Nuo 2019 metų įsigaliojusi atnaujinta pensijų kaupimo tvarka atnešė daug svarbių permainų pensijų fondų 
dalyviams ir pensijų fondų valdytojams: bendrovė įsteigė 7 naujus gyvenimo ciklo fondus bei turto išsaugojimo 
fondą. Pradėjus veikti gyvenimo ciklo fondams, dalyviai kaupia pensiją fonduose pagal savo amžių. Visą pensijos 
kaupimo laikotarpį galima nekeisti pensijų fondo, o strateginius sprendimus dėl investicijų bei rizikos mažinimo 
artėjant pensiniam amžiui priima fondų valdytojai. Investicijų strategija naujuose gyvenimo ciklo fonduose buvo 
parengta atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, finansų rinkų prognozes, Lietuvos gyventojų dabartinę ir būsimą 
demografinę ir ekonominę padėtį. Kaupimo sistemos dalyviai, nuspręsiantys prisiimti didesnę ar mažesnę riziką, 
negu yra rekomenduojama pagal jų amžių, galės rinktis bet kurį iš naujųjų gyvenimo ciklo ar turto išsaugojimo fondų. 
Pensijų fondo keitimas SEB pensijų fondų dalyviams nekainuos, keitimų skaičius taip pat nebus ribojamas. Šiuo metu 
jau kaupiančių pensijai gyventojų lėšas valdymo bendrovės į atitinkamus fondus perkels per pirmą šių metų pusmetį. 
2019 metų antrą pusmetį bus ruošiamasi įgyvendinti naują pensijų išmokų ir anuitetų sistemą, kuri įsigalios nuo 
2020 metų sausio 1 d. 

2019 metais SEB pensijų fondams, kaip ir kitiems rinkoje veikiantiems II pakopos pensijų fondams, taikomi mažesni 
pensijų fondų valdytojų paslaugų įkainiai: atskaitymai iš pensijų turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su 
pensijų kaupimo bendrove per metus gali sudaryti ne daugiau kaip 0,8 proc. (vietoj iki šiol taikyto 1 proc.) tikslinės 
amžiaus grupės pensijų kaupimo fondams. Šis įkainis toliau mažės, kol 2021-aisiais pasieks 0,5 proc. Jei fondo 
turtas viršys 2,5 mlrd. eurų, valdymo mokesčiai bus dar mažesni – jie kris iki 0,4 proc. atskaitymų nuo turto. Turto 
išsaugojimo pensijų kaupimo fonde nuo 2019 m. taikoma ne daugiau kaip 0,2 proc. atskaitymų nuo turto.

Kadangi bendrovė šiuo metu valdo du trečios pakopos pensijų fondus, siekiant įgyvendinti dalyvių lūkesčius dėl 
trečios pakopos pensijų fondų pasiūlos ir atitinkamai nuoseklesnio investavimo rizikos paskirstymo, 2019 metų 
ketvirtą ketvirtį arba 2020 metų pirmą pusmetį planuojama įsteigti naują trečios pakopos vidutinės rizikos pensijų 
fondą, kartu padidinant dabar veikiančio “SEB pensija 2 plius” rizikingumą. 

2019 metais toliau bus tobulinami pensijų fondų administravimo ir rizikos valdymo procesai, toliau ypatingas 
dėmesys skiriamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai, atsižvelgiant į faktą, kad net ir į antros 
pakopos pensijų fondus dalyviai gali mokėti papildomas neriboto dydžio įmokas, taip pat principo „Pažink savo 
klientą“ įgyvendinimui. Bendrovė toliau diegs ir tobulins klientų savitarną elektroninėje erdvėje. Kaip ir kasmet, 
bendrovė rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Bendrovė nuolat dalyvauja Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos veikloje, prisideda prie visuomenės 
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švietimo investavimo tema ir investicijoms palankios aplinkos kūrimo Lietuvoje. Bendrovė gerai supranta investavimo 
įtaką visuomenei ir aplinkai, todėl atsakingo investavimo principai yra svarbi investicinių procesų dalis. Norėdama 
užtikrinti investicijų tvarumą pensijų fonduose, dalį pensijų turto bendrovė investuoja į žaliąsias obligacijas, vietos 
infrastruktūros vystymą, o, investuodama į investicinius fondus, reikalauja, kad jų valdytojai laikytųsi Jungtinių Tautų 
atsakingo investavimo principų.

VI. Atsakingi asmenys
17. Asmenys  atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1.už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai  darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus,  
pavardes,  pareigas,  telefonus ir faksų numerius).

Tadas Peciukevičius,  generalinis direktorius,  tel. (8  5) 268 1528,  faks. (8  5) 268 1575
Airidas Kuzminskas,  vyriausiasis buhalteris,   tel. (8 5) 268 1528,  faks. (8 5) 268 1575

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams  ataskaitoje 
turi būti nurodyti tų konsultantų vardai  pavardės  telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis 
asmuo  nurodyti jo pavadinimą  telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; 
pažymėti  kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos 
padedant konsultantams  ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas). 
-

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių  darbuotojų ir bendrovės vadovo 
bei konsultantų patvirtinimas  kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų  
galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. 
Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Tadas Peciukevičius,      Airidas Kuzminskas,
generalinis direktorius,      vyriausiasis buhalteris,
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