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UAB „Synergy finance“ interesų konfliktų vengimo politika 
 

2015 m. vasario 20 d., Nr. SF-VIT/6 
Vilnius 

 
Bendroji dalis 

 
1. Interesų konfliktų vengimo politika parengta remiantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos 
banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl valdymo įmonių veiklos 
organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, taip pat kitais teisės aktais, taikytinais valdymo 
įmonių veiklai.  

 
2. Interesų konfliktų vengimo politikos tikslas – nustatyti aplinkybes, susijusias su UAB „Synergy 
finance“ valdomų fondų ar jos vardu teikiamomis investicinėmis paslaugomis (bei papildomomis 
paslaugomis), kurios gali sukelti interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pažeisti vieno ar kelių 
bendrovės valdomų fondų dalyvių, asmenų norinčių įsigyti fondo vienetų ar kitų klientų interesai. Ši 
politika taip pat apibrėžia reikalavimus, kurių turi būti laikomasi, siekiant išvengti interesų konfliktų 
ir priemones, kurių imamasi siekiant valdyti interesų konfliktus. 

 
3. Pagrindinės Interesų konfliktų vengimo politikoje naudojamos sąvokos: 

3.1. Interesų konfliktas – situacija, kai šios politikos 5 punkte išvardintų šalių interesai 
prieštarauja vienas kitam. Bendrovėje interesų konfliktu laikoma situacija, kuomet skirtingi 
interesai gali pakenkti bendrovės valdomų fondų dalyvių ar kitų bendrovės klientų bei 
potencialių klientų finansiniams interesams; 
3.2. Bendrovė – UAB „Synergy finance“; 
3.3. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam UAB „Synergy finance“ teikia 
konsultacijas, investavimo rekomendacijas, rengia investicinius tyrimus, teikia turto valdymo ir 
kitas paslaugas;  
3.4. Dalyvis – Bendrovės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis ar akcininkas 
arba potencialus dalyvis); 
3.5. Fondas – (investicinis fondas) veiklos forma, kai bendrosios dalinės nuosavybės teise 
juridiniams bei fiziniams asmenims priklausantis turtas Bendrovės valdomas patikėjimo teise 
laikantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir investicinio fondo 
taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų; 
3.6. Darbuotojas – bet kuris UAB „Synergy finance“ darbuotojas (sąvoka „Darbuotojai“ 
reiškia visus UAB „Synergy finance“ darbuotojus kartu); 
3.7. Susiję asmenys – asmenys, kuriuos sieja glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Lietuvos 
Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, taip pat asmenys, kuriuos sieja ryšiai, 
nurodyti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimo 
Nr. 1K-9 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. birželio 10 d. 
nutarimo Nr. 8 „Dėl Emitentų vadovų pranešimų apie sandorius dėl emitento vertybinių 
popierių taisyklių patvirtinimo“ papildymo 5 punkte nurodyti ryšiai; 
3.8. FP – finansinės priemonės taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių 
priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje; 
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3.9. Politika – ši UAB „Synergy finance“ interesų konfliktų vengimo politika; 
3.10. Investicinė bendrovė – investicinė bendrovė, veikiant pagal Lietuvos respublikos 
informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir kurios 
valdymas perduotas UAB „Synergy finance“; 
3.11. KIS – Bendrovės valdomas kolektyvinio investavimo subjektas (ši sąvoka apima visų 
rūšių kolektyvinio investavimo subjektus. Tiek investicinius Fondus tiek ir investicines 
bendroves) 
 

 
4. Ši Politika Klientams pateikiama Bendrovės internatiniame puslapyje www.synergy-
finance.com. Ši politika taip pat yra pateikiama Klientams jiems priimtina forma, prieš pradedant 
teikti investicines  paslaugas. 

 
 

Aplinkybės galinčios sukelti interesų konfliktą 
 

5. Politikos nuostatos taikomos Interesų konfliktams, kurie gali kilti tarp: 
5.1. Bendrovės ir Klientų arba Dalyvių; 
5.2. Darbuotojų ir Klientų arba Dalyvių;  
5.3. Klientų ir Klientų grupių arba Dalyvių ir Dalyvių grupių; 
5.4. Bendrovės ir jos vadovų; 
5.5. Darbuotojų ir jų vadovų; 
5.6. Klientų arba Dalyvių ir Bendrovės vadovų; 
5.7. Klientų arba Dalyvių ir Bendrovės partnerių, su kuriais bendradarbiaujama teikiant 
investicines paslaugas Klientams arba Dalyviams;  
5.8. Bendrovės akcininkų ir vadovų; 
5.9. Bendrovės akcininkų ir Darbuotojų; 
5.10. Bendrovės akcininkų ir Klientų arba Dalyvių;  
5.11. Darbuotojų ir Bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS) ;  
5.12. asmens, susijusio su Bendrove kontrolės ryšiu, ir Bendrovės valdomų KIS; 
5.13. kelių Bendrovės valdomų KIS; 
5.14. Bendrovės valdomo KIS ir Dalyvio; 
5.15. Bendrovės ir investicinio komiteto; 
5.16. Investicinio komiteto narių ir Dalyvių. 
 

6. Bendrovė, siekdama nustatyti ir įvardinti Klientų (ir Dalyvių) finansiniams interesams galinčius 
pakenkti Interesų konfliktus, kylančius Bendrovei teikiant investicines paslaugas bei valdant KIS, 
taip pat teikiant papildomas paslaugas arba jų derinį, vadovaujasi tokiais minimaliais kriterijais ir 
įvertina, ar Bendrovė, su Bendrove Susijęs asmuo arba asmenys, patenka į kurią nors iš žemiau 
išvardintų situacijų, kai dėl teikiamų investicinių ar papildomų paslaugų, Bendrovės valdomų KIS 
ar kitų priežasčių:       
 

6.1. Bendrovė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių 
Kliento, Bendrovės valdomo KIS ar  Dalyvio sąskaita; 
6.2. Bendrovė, Susijęs asmuo arba kontrolės ryšiu susijęs asmuo arba Bendrovės valdomas 
KIS gali turėti finansinės naudos ar išvengti nuostolių kito Bendrovės KIS sąskaita; 

http://www.synergy-finance.com/
http://www.synergy-finance.com/
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6.3. Bendrovė, su Bendrove Susijęs asmuo ar Bendrovės valdomas KIS Klientui arba KIS 
Dalyviui teikiamos paslaugos rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra 
suinteresuotas Klientas ar Dalyvis; 
6.4. Bendrovė arba Susijęs asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti 
pirmenybę kito Kliento ar Dalyvio arba kitos Klientų ar Dalyvių grupės interesams Kliento ar 
Dalyvio interesų sąskaita; 
6.5. Bendrovė arba Susijęs asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti 
pirmenybę vieno KIS interesams kito KIS sąskaita;  
6.6. Bendrovė arba Susijęs asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir Klientas; 
6.7. Bendrovė arba Susijęs asmuo gauna arba gaus atlygį, kuris yra susijęs su Klientui, 
Dalyviui ar KIS teikiama paslauga ar priimamu sprendimu, ir kuris gali būti teikiamas pinigų, 
prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastus ir Bendrovės oficialiai skelbiamus 
mokėjimus už paslaugas. 
 

 
Interesų konfliktų valdymas 

 
7. Siekiant išvengti bei valdyti Interesų konfliktus, Bendrovė yra parengusi vidaus procedūras bei 
Darbuotojų pareigybių aprašymus, kurių privalo laikytis visi Darbuotojai. Bendrovė taip pat taiko 
šias priemones, kuriomis siekiama išvengti ir valdyti Interesų konfliktus: 
 

7.1. atitikties pareigūnas neteikia investicinių paslaugų Fondų  Dalyviams ar Bendrovės 
klientams, taip pat nedalyvauja priimant sprendimas dėl Fondų turto valdymo; 
7.2. Administracijos vadovas Bendrovėje , ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, vykdo vidinį 
patikrinimą (atitikties funkcijos dalis) , kurio metu užtikrinama, jog Bendrovės teikiamos 
paslaugos bei valdomi KIS atitinka įstatymų keliamus reikalavimus bei Bendrovėje patvirtintas 
vidaus tvarkas;   
7.3. Bendrovės valdyba gali nustatyti Darbuotojams apribojimus dėl veiksmų su tam tikromis 
FP, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas. Be to, sudarant su Darbuotojais darbo sutartis, 
darbuotojai įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, profesinės etikos taisyklių, 
elgtis Dalyvių atžvilgiu sąžiningai bei profesionaliai, taip pat pasirašytinai yra supažindinami su 
jų darbinėms funkcijoms aktualiomis Bendrovės vidaus tvarkomis; 
7.4. Visa informacija susijusi su KIS valdymu, priimamais investiciniais sprendimais ir 
atliekamais sandoriais, taip pat informacija apie KIS trečiųjų šalių teikiamas paslaugas ir jų 
įkainius yra laikoma konfidencialia. Šios informacijos negali žinoti Valdymo įmonės 
darbuotojai ar Susiję asmenys, taip pat Investicinio komiteto nariai, kurie tiesiogiai nedalyvauja 
valdant konkretų KIS. Už informacijos sklaidą bendrovėje atsakingas Bendrovės 
administracijos vadovas.  
7.5. Bendrovės administracijos vadovas privalo saugoti konfidencialią informaciją ir 
užtikrinti, kad informacija butų prieinama tik su valdomu KIS susijusiems asmenims.  
 
7.6. Darbuotojams ar su Bendrove Susijusiems asmenims, kurie gal žinoti viešai neatskleistą 
informaciją, griežtai draudžiama tokią informaciją panaudoti siekiant savo ar trečiosios šalies 
naudos; 
7.7. Bendrovės Darbuotojų atlyginimai negali turėti jokio tiesioginio ryšio ir nepriklauso 
vieni nuo kitų ir yra nustatomi individualiai kiekvienam Darbuotojui. Darbuotojų atlyginimai 
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nepriklauso nuo tokių faktorių kaip sudaromų FP sandorių skaičiaus ar jų apyvartos dydžio, 
sandorių dažnumo, mokamų komisinių dydžio ir pan.  
7.8. Siekiant vengti Interesų konfliktų, atitikties pareigūnas imasi šių priemonių: 

7.8.1. nuolat stebi Bendrovės veiklą ir situacijas dėl kurių gali kilti Interesų konfliktai ir 
imasi visų galimų priemonių, kad jų būtų išvengta; 
7.8.2. paruošia ir atnaujina bei teikia Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinti FP 
sąrašą, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas (watch list);  
7.8.3. paruošia, atnaujina bei teikia Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinti sąrašą FP, 
dėl kurių Darbuotojams ar kitaip susijusiems asmenims yra draudžiama sudaryti sandorius 
dėl Bendrovės turimos (ar žinomos) viešai neatskleisto informacijos (restricted list);  
7.8.4. pasirašytinai supažindina Darbuotojus su šios Politikos 7.5.2 ir 7.5.3 punktuose 
nurodytais sąrašais; 
7.8.5. prižiūri, kaip Darbuotojai atlieka tam tikrus veiksmus su šios Politikos 7.5.2 ir 
7.5.3 punktuose nurodytomis FP;  
7.8.6. esant poreikiui, parengia sąrašą asmenų, kurie dėl užimamų pareigų, vykdomų 
funkcijų ar atliekamų darbų turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją;  
7.8.7. jei yra sužinoma apie sandorius su FP, dėl kurių Bendrovės darbuotojams ar 
susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, dėl Bendrovei žinomos viešai 
neatskleistos informacijos, apie pastebėtą pažeidimą raštu turi būti informuojamas 
Bendrovės valdybos pirmininkas bei Lietuvos banko priežiūros tarnyba.  
 

8. Tais atvejais, kuomet Bendrovės Darbuotojai turi atlikti bet kokius veiksmus su minėtuose 
sąrašuose (watch list ir restricted list) nurodytomis FP, Darbuotojai privalo konsultuotis su atitikties 
pareigūnu. 

 
9. Bendrovė taip pat imasi bendro pobūdžio priemonių ir siekia užtikrinti, kad: 

9.1. Bendrovės interesai nebūtų iškeliami aukščiau Klientų, Dalyvių ar valdomų KIS 
interesų; 
9.2. Bendrovės teikiamos paslaugos bei kiti veiksmai Klientų ar Dalyvių atžvilgiu, būtų 
pagrįsti tik Klientų ar Dalyvių interesais; 
9.3. Bendrovės ar Darbuotojų finansiniai ar kitokie interesai neturėtų jokios neigiamos įtakos 
teikiant Klientui ar Dalyviui paslaugas ar šių paslaugų atlikimo kokybei bei objektyvumui; 
9.4. Bendrovės ar Darbuotojų finansiniai ar kitokie interesai neturėtų jokios neigiamos įtakos 
valdant KIS turtą bei priimamų investicinių sprendimų objektyvumui; 
9.5. konkretaus Kliento, Dalyvio ar KIS interesai nebūtų keliami aukščiau kito Kliento, 
Dalyvio ar KIS interesų. 
 

10. Darbuotojai privalo vengti tarnybinių bei asmeninių Interesų konfliktų, o tokiai situacijai 
susidarius, imtis visų reikalingų veiksmų konfliktui pašalinti taip, kad nebūtų pakenkta Kliento, 
Dalyvio ar Bendrovės valdomo KIS interesams, bei informuoti apie galimą ar susidariusį Interesų 
konfliktą Bendrovės vadovą ir atitikties pareigūną.  
 
11. Kilus Interesų konfliktui, nuspręsdami, kokių veiksmų reikia imtis, siekiant pašalinti Interesų 
konfliktą, Darbuotojai bei Bendrovės vadovas turi atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius:  

11.1. Interesų konflikto rizikos lygį; 
11.2. Klientui (Dalyviui) teikiamų paslaugų pobūdį; 
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11.3. Kliento (Dalyvio) tipą (neprofesionalus, profesionalus, informuotasis). 
 

12. Visais atvejais, kuomet nėra galimybės išvengti situacijų, kuriose kyla Interesų konfliktas ir 
Bendrovės taikomos priemonės nėra pakankamos, kad būtų užtikrinta žalos Dalyvių ar Klientų 
interesams prevenciją, Bendrovė privalo nedelsiant atskleisti informaciją apie Interesų konfliktą. 
Bendrovė informaciją apie interesų konfliktą Dalyvius ar Klientus informuoja asmeniškai arba tokiu 
pat būdu, kaip yra skelbiami atitinkamo KIS sudarymo dokumentai ir metinės ataskaitos. 

 
13. Tokiais atvejais, kuomet neįmanoma išvengti situacijų, kuriuose kyla Interesų konfliktas, 
Darbuotojai privalo elgtis taip, kad Bendrovė ar su ja Susiję asmenys, negalėtų gauti naudos ar 
išvengti nuostolių Fondo, Investicinės bendrovės, Dalyvio ar Kliento sąskaita, o jų galimi patirti 
nuostoliai būtų kaip įmanoma mažesni. Kuomet Interesų konflikto nėra galimybių išvengti, 
Darbuotojai privalo surinkti dokumentus, pagrindžiančius, kad Interesų konflikto išvengti nebuvo 
galima, taip pat dokumentus, pagrindžiančius, kad Bendrovės atlikti veiksmai atitinka aukščiau 
nurodytus reikalavimus dėl Fondo arba Investicinės bendrovės patiriamų nuostolių minimizavimo. 
 
14. Tokiais atvejais, kuomet kyla interesų konfliktas tarp dviejų ar daugiau Bendrovės valdomų 
KIS, Bendrovė turi veikti taip, kad nei vienas iš valdomų KIS negautų naudos ar neišvengtų 
nuostolių kito KIS sąskaita, o galimi KIS nuostoliai būtų kuo mažesni. 
 
15. Kilus Interesų konfliktui, veiksmų prioritetai teikiami Dalyvių interesams, Fondų interesams 
(iškilus Fondų tarpusavio interesų konfliktui nei vienam iš Fondų pirmenybė negali būti teikiama), 
tada Investicinių bendrovių interesams, po to - Bendrovės interesams, galiausiai – su Bendrove 
Susijusių asmenų bei Bendrovę kontroliuojančių asmenų interesams.  
 
16. Bendrovė užtikrina, kad apie galinčius kilti ar iškilusius Interesų konfliktus būtų laiku 
informuojamas Bendrovės vadovas. Interesų konfliktai yra registruojami ir jei būtina, įrašai 
atnaujinami. Bendrovė privalo reguliariai atnaujinti duomenis ir informuoti Klientus ir Dalyvius 
apie Bendrovės arba jos vardu teikiamas paslaugas, dėl kurių kilo Interesų konfliktas. Klientams ir 
Dalyviams ši informacija turi būti jiems priimtina forma. 
 
17. Kiekvienas Bendrovėje iškilusio Interesų konflikto atvejis yra aprašomas, bei kartu su 
susijusiais dokumentais archyvuojamas pagal Bendrovėje galiojančias dokumentų tvarkymo ir 
saugojimo procedūras ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų. Aprašyme turi būti nurodyti duomenys 
apie Interesų konflikto pobūdį, Bendrovės atliktus veiksmus, siekiant išvengti bei suvaldyti Interesų 
konfliktą, taip pat informacija, susijusi su kilusio Interesų konflikto pasekmėmis ir jų šalinimu 
(nuostolių minimizavimu ir pan.). Aprašymą rengia Bendrovės vadovas (arba atitikties pareigūnas); 
paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija turi būti atnaujinama.  

 
18. Kiekvienai Bendrovės valdomai Investicinėje bendrovėje yra patvirtinama atskiras 
Bendrovės interesų konfliktų vengimo politika, kuri papildo šios interesų konfliktų vengimo 
politikos nuostatas pagal konkrečios Investicinės bendrovės veiklos pobūdį ir specifiką. 
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Investiciniai tyrimai 
 

19. Bendrovė siekia užtikrinti, jog rengiant, platinant ar parduodant investicinius tyrimus, būtų 
imamasi visų būtinų priemonių galimų Interesų konfliktų valdymui.  
 
20. Bendrovė, rengiant bei platinant Klientams ar visuomenei skirtus investicinius tyrimus apie 
konkrečias FP ar kitą informaciją, kuria rekomenduojama ar siūloma tam tikra investavimo 
strategija, užtikrina, kad tokia informacija yra tinkamai bei sąžiningai pateikiama. Bendrovė privalo 
atskleisti savo interesus, jei tokių yra, dėl investiciniame tyrime siūlomos ar rekomenduojamos FP, 
bei įvardinti galimus Interesų konfliktus ir pateikti kitą informaciją, kurią privaloma pateikti 
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.  

 
Informacijos pateikimas Klientams ir Dalyviams 

 
21. Esant Interesų konfliktui, Bendrovė, prieš teikdama Klientui ar Dalyviui paslaugas, privalo 
aiškiai ir suprantamai raštu informuoti kiekvieną Klientą ar Dalyvį apie atsiradusį Interesų konfliktą 
bei atskleisti Klientui ar Dalyviui Interesų konflikto turinį bei šaltinį; 
 

21.1. Klientui ar Dalyviui paruoštas raštas turi būti atspausdintas dviem egzemplioriais, ir 
viena jo kopija turi būti saugoma ir tvarkoma Bendrovėje pagal galiojančias dokumentų 
tvarkymo procedūras taip, kad esant poreikiui ją būtų galima nedelsiant peržiūrėti;  
21.2. atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su Interesų konfliktu, apie kurį Klientas ar 
Dalyvis yra informuotas, Klientui ar Dalyviui pateikta informacija turi būti atnaujinta. Apie 
pasikeitusias aplinkybes Klientas ar Dalyvis turi būti informuotas raštu.   
 

22. Informacija Klientams ar Dalyviams turi būtu atskleidžiama patvarioje laikmenoje ir būti 
suprantama kiekvienam Klientui ar Dalyviui, kad jis galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl jam 
teikiamos paslaugos, dėl kurios kyla Interesų konfliktas. 
 
23. Bendrovės paslaugos Klientui ar Dalyviui gali būti teikiamos tik tokiu atveju, jei Klientas ar 
Dalyvis aiškiai raštu išreiškia sutikimą dėl paslaugos teikimo esant Interesų konfliktui. 
 
24. Klientų ir Dalyvių skundai nagrinėjami pagal Bendrovėje galiojančią asmenų prašymų ir skundų 
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarką.   

 
Baigiamosios nuostatos 

 
25. Ši Politika gali būti keičiama ar papildoma tik Bendrovės valdybos sprendimu.  
 
26. Su šia Politika, taip pat su jos papildymais ir (ar) pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi 
Darbuotojai. 
 
27. Ši Politika yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba per 
trumpiausią įmanomą laikotarpį po to, kai pasikeičia šią Politiką reglamentuojantys teisės aktai ar 
kitos su šia Politika susijusios aplinkybės.  

_________________________________ 


