
 
Nextury Technology Fund (NTF) – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į technologijų̨
sektoriaus bendrovių akcijas, įtrauktas į vertybinių popierių biržos sąrašus visame pasaulyje. Fondo tikslas -
atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį, auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.  Fondo turtas investuojamas į tas
technologijų sektoriaus bendroves, kurios, atsižvelgiant į Fondo valdytojų įžvalgas, tikėtina sugebės sėkmingai
prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir, dėka susiformavusių naujų
galimybių realizacijos potencialo, ženkliai pasigerins pajamų bei pelno projekcijas.  

Apie NTF

Komanda

Europos metų vadovas" (Europos
verslo spaudos asociacija), "25
Europos technologiniai lyderiai"
(Wall Street Journal), "Top 40
mobiliosrinkoslyderių" (Informa
Telecoms and Media), "20
ryškiausių verslininkų"
(Baltijosverslo forumas), "10
startuolių, kurie keičia pasaulį"
(TIME žurnalas), "Technologijų
pionerius" (Davoso pasaulio
ekonomikosforumas) - yra tik
keletas iš daugelio profesinių
pasiekimų.

Ilja Laurs
pirmininkas

Synergy Finance vienas iš įkūrėjų
ir investicijų valdymo skyriaus
vadovas. Atsakomybės-
investicijų proceso
koordinavimas ir verslo vertinimo
operacijos. 10 metų investicijų
valdymo patirtis su turtu,
viršijančiu 50 mln. Eur.

Artūras Milevskis
investicinio komiteto narys

Synergy Finance steigėjas ir
investicinių fondų valdytojas.
Specializacija - taktinis turto
paskirstymas, statistinis
modeliavimas ir kiekybiniai
tyrimai. 2016 m. Lietuvos
Respublikos Prezidentės
apdovanotas už geriausią daktaro
disertaciją ekonomikos srityje.

Dr. Lukas Macijauskas
investicinio komiteto narys

NTF investicijų paskirstymas 
pagal veiklos sritis
TOP 10 sektoriai

Sąlygos

Platinimo mokestis  - iki 50.000 EUR - 2.0%,
iki 300.000 EUR - 1%, virš 300.000 EUR - 0.5%
Minimali investavimo suma - 10 000 EUR
Valdymo mokestis  - 1%
Sėkmės mokestis (high-water mark) - 20%
Įėjimas/išėjimas trumpiau nei per 3 dienas  

Rena Saribekian
 Santykių su klientais vadovė

Septynių metų tarptautinių
pardavimų ir tiesioginių užsienio
investicijų skatinimo patirtis.
Pagrindinės kompetencijos sritys
- strateginės investicijos ir verslo
plėtra. Verslo analitikos ir
tarptautinės rinkodaros Bakalauro
ir Magistro laipsniai įgyti ISM
Vadybos ir ekonomikos
universitete.
rena@nextury.com 

www.nextury.tech

Dirbtinis intelektas (Artificial intelligence)
Mašinų mokymosi platformos (Machine learning)
Socialiniai tinklai (Social networks)
Elektroninė komercija (E-commerce)
Mobilios technologijos (Mobile)
Debesinė kompiuterija (Cloud computing)
Vartotoju elektronika (Consumer electronics)
Programavimo ir automatizacijos platformos (Programming and automation platforms)
Skaitmeniniai verslo instrumentai ir sprendimai (Digital business instruments and solutions)
Ryšio technologijos (Communications)
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- Pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali didėti ir mažėti. Nextury Technology fondas
gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Synergy Finance (valdymo įmonė) neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius
nuo rinkos.
- Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte atidžiai perskaityti fondo taisykles,
prospektą, pagrindinę informaciją ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kurįe yra prieinami www.synergy-finance.com ir 
 www.nextury.tech svetainėse.
- Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti fondo vienetų, ar juos parduoti ir
negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas - supažindinti su
fondu ir pateikti pirminę informaciją. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Synergy Finance
(valdymo įmonė) ir Nextury Technology fondas, neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja
besivadovaujantys investuotojai.

* Lyginamasis indeksas – NASDAQ-100, CAGR 13,7%, STD 24,6% , šaltinis www.nasdaq.com
** Lyginamasis indeksas - MSCI World Index, CAGR 7,6%, STD 15,0%, šaltinis www.msci.com
*** Lyginamasis indeksas - MSCI US REIT Index, CAGR 9,2%, STD 19,8, šaltinis www.msci.com
**** Daugiau informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite internetinėje svetainėje www.synergy-finance.com, www.nasdaq.com.

Pasaulinė pandemija ženkliai pagreitino pasaulio
skaitmenizavimą, kuris turės ilgalaikį poveikį. Nuo 1995m.,
technologinis* sektorius neša aukščiausią - 13,7% metinę
grąžą, lyginant su išsivysčiusio pasaulio akcijų rinka** -
7,6% metine grąža ir nekilnojamojo turto*** – 9,2% metine
grąža.

Kodėl investuoti į NTF?

Fondo veiklos pradžia - 2018 m. gegužės 22 d. 
Lyginamasis indeksas - 100% NASDAQ 100 Index
(EUR)
Valdymo įmonė - UAB „Synergy finance“ 
(www.synergy-finance.com)
Fondo depozitoriumas - AB „Swedbank“ 

NTF rezultatai

Svarbi informacija

Faktai

www.nextury.tech

Grąža 6 mėnesių, %
Grąža 1 metų, %
Grąža 2 metų, %

NTF
 

NASDAQ 100,
EUR ****

11.45 %
21.14 %

40.55 %
96.61 %

33.47 %
79.48 %

18.43 %
7.77 %

Rezultatai pateikti atskaičius mokesčius. Rezultatai pateikti 2021.07.01 dienai

Grąža 3 mėnesių, %

Grąža 3 metų, % 87.71 % 101.23 %


