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INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO POLITIKA

1.
1.1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Investicinių sprendimų vykdymo politika (toliau – „Politika“) nustato uždarosios akcinės bendrovės „Orion
Asset Management“ (toliau – „Įmonė“) investicinių sprendimų vykdymo tvarką, valdant kolektyvinio
investavimo subjektus ir teikiant finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugas.
2.

SĄVOKOS

2.1.
2.2.

Atitikties specialistas – Įmonės darbuotojas, atsakingas už Įmonės atitikties funkcijos vykdymą;
Kolektyvinio investavimo subjektas (KIS) – pagal KISĮ arba IISKISĮ veikiantis kolektyvinio investavimo
subjektas;
2.3. FP – finansinės priemonės, taip kaip jos apibrėžtos FPRĮ;
2.4. Klientas – Įmonės valdomas KIS, taip pat fizinis ar juridinis asmuo arba bet kuris kitas subjektas, kuriam
Įmonė teikia investicines paslaugas ir (ar) papildomas paslaugas, kaip jos suprantamos pagal FPRĮ;
2.5. Portfelis – FP portfelis (kaip jis apibrėžtas FPRĮ) arba Kolektyvinio investavimo subjekto turtas;
2.6. KISĮ – Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas;
2.7. IISKISĮ – Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų
įstatymas;
2.8. FPRĮ – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas;
2.9. Tarpininkas – subjektas, kuriam Įmonė perduoda vykdyti investicinį sprendimą;
2.10. Vyresnioji vadovybė – Įmonės valdyba ir generalinis direktorius;
2.11. Viešai neatskleista informacija – informacija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 7 straipsnio 1
dalyje (pvz. konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai
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susijusi su vienu ar daugiau emitentų arba viena ar daugiau FP ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti
didelį poveikį tų FP kainoms ar su jomis susijusių išvestinių FP kainai);
2.12. Fondo valdytojas – Įmonės darbuotojas, kuris yra paskirtas valdyti konkretų Portfelį;
2.13. Kitų šioje Politikoje naudojamų, bet atskirai neapibrėžtų, sąvokų reikšmė atitinka reikšmę, nurodytą KISĮ,
FRPĮ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Ši Politika yra taikoma vykdant investicinius sprendimus dėl:
3.1.1.
Suderintųjų KIS (angl. UCITS);
3.1.2.
Portfelių, kurie investuoja į FP;
3.1.3.
Rizikos draudimo (angl. Hedge Fund) KIS, įskaitant nesuderintuosius mišraus turto KIS;
3.1.4.
Algoritminės prekybos KIS.
Ši Politika yra taikoma vykdant investicinius sprendimus dėl:
3.2.1.
Privataus kapitalo (angl. Private Equity) KIS;
3.2.2.
Į skolos vertybinius popierius investuojančius (angl. Private Debt) KIS;
3.2.3.
Nekilnojamojo turto (angl. Real Estate) KIS;
jei atitinkamų KIS turtas yra investuojamas į FP, nurodytas 4.6 punkte.
Fondo valdytojas, dėl 3.2 punkte nurodytų KIS, priima sprendimą investuoti į konkretų objektą
vadovaudamasis Investicinių sprendimų priėmimo tvarkos 1 priedu ir jį vykdo taip, kad būtų pasiektas
geriausias įmanomas rezultatas KIS.
Aiškumo dėlei pažymėtina, kad tais atvejais, kai, vadovaujantis konkretaus KIS steigimo dokumentais, KIS
yra suformuotas investicinius sprendimus priimantis investicinis komitetas, investicinių sprendimų priėmimo
ir vykdymo funkcijas pagal Investicinių sprendimų priėmimo tvarką bei pagal šią Politiką investicinius
sprendimus priimantis investicinis komitetas ir Fondo valdytojas dalijasi atsižvelgiant į to konkretaus KIS
steigimo dokumentus.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

TAIKYMAS

VEIKIMAS GERIAUSIAIS KLIENTO INTERESAIS

Įmonė investicinius sprendimus gali vykdyti:
4.1.1.
Fondo valdytojui pateikiant pavedimą per Tarpininko platformą;
4.1.2.
investicinio sprendimo vykdymą perduodant Tarpininkui;
4.1.3.
investicinius sprendimus gali vykdyti pati Įmonė tiesiogiai (pavyzdžiui, kai įsigyjami KIS vienetai,
kuriais neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje).
Fondo valdytojas, vykdydamas investicinius sprendimus arba perduodamas juos vykdyti Tarpininkui, veikia
geriausiomis Klientui sąlygomis ir jo interesais.
Fondo valdytojas, Kliento sąskaita vykdydamas investicinį sprendimą arba perduodamas jį vykdyti, privalo
imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas atitinkamam Klientui,
atsižvelgiant į:
4.3.1.
FP kainą – Įmonė laiko šį faktorių svarbiausiu, nepaisant to, kokio Kliento sąskaita įsigyjama FP
arba kokiai kategorijai priskirtinas Klientas. Visais atvejais investiciniai sprendimai turi būti
vykdomi rinkos sąlygomis;
4.3.2.
investicinio sprendimo įvykdymo išlaidas – šios išlaidos yra sudedamoji dalis bendros
atsiskaitymų sumos, todėl šis kriterijus yra laikomas antru pagal svarbumą po kainos. Įmonė
renkasi tokius investicinių sprendimų vykdymo būdus, kurių išlaidos yra mažiausios ir tarpusavyje
palyginamos;
4.3.3.
investicinio sprendimo įvykdymo greitį – tam tikrais atvejais, kai rinkos kainos keičiasi staigiai,
investicinio sprendimo vykdymo greitis gali daryti didelę įtaką galutinei atsiskaitymų sumai. Tai
gali būti ypač svarbu, kai investicinio sprendimo suma yra ženkli;
4.3.4.
investicinio sprendimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę – Fondo valdytojas renkasi tokias
investicinio sprendimo vykdymo vietas / Tarpininkus, kurie užtikrina didžiausią įvykdymo ir
atsiskaitymų tikimybę;
4.3.5.
investicinio sprendimo dydį ir turinį – Fondo valdytojas, vykdydamas arba perduodamas vykdyti
investicinį sprendimą, siekia, kad investicinis sprendimas būtų įvykdytas su mažiausia neigiama
įtaka rinkai. Šiuo atveju atsižvelgiama į FP ir rinkos likvidumą bei galimą investicinio sprendimo
poveikį FP kainai; ir
4.3.6.
kitas investicinio sprendimo įvykdymui svarbias aplinkybes.
Vykdant ar perduodant vykdyti investicinį sprendimą 4.3 punkte išvardintų veiksnių santykinė reikšmė
nustatoma atsižvelgiant į toliau nurodytus kriterijus:
4.4.1.
Kliento tikslus, investavimo strategiją (politiką) ir jam aktualias rizikas;
4.4.2.
investicinio sprendimo savybes;
4.4.3.
FP, dėl kurių priimtas investicinis sprendimas, savybes;
4.4.4.
vykdymo vietų, kuriose investicinis sprendimas gali būti įvykdytas, savybes;
4.4.5.
bei į kitas, įskaitant Klientui ir FP, būdingas savybes (įskaitant Kliento kategoriją – profesionalusis
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

ar neprofesionalusis).
Įmonė, užtikrindama greitą, sąžiningą ir operatyvų investicinių sprendimų vykdymą:
4.5.1.
panašius investicinius sprendimus vykdo paeiliui ir nedelsiant, išskyrus, kai to padaryti
neįmanoma dėl (i) investicinio sprendimo savybių; arba (ii) vyraujančių rinkos sąlygų;
(iii) prieštaravimo Kliento interesams;
4.5.2.
užtikrina teisingą paskirstymą - pavedime nurodant Kliento(-ų) sąskaitą(-as);
4.5.3.
įvykdžius investicinį sprendimą, gautas FP ir /ar lėšas nedelsiant ir tiksliai apskaito atitinkamose
Kliento, jei taikoma – KIS subfondo sąskaitose (ir / ar klasių, ir / ar serijų sąskaitose, jei yra).
Klientų turtas gali būti investuojamas į šias FP kategorijas (klases):
4.6.1.
perleidžiamuosius vertybinius popierius;
4.6.2.
pinigų rinkos priemones;
4.6.3.
KIS investicinius vienetus ir akcijas;
4.6.4.
išvestines FP.
Įmonė gali perduoti vykdyti investicinius sprendimus dėl visų išvardintų FP kategorijų bet kuriam iš
Tarpininkų, nurodytų atitinkamo KIS prospekte, taip pat gali pateikti pavedimą per atitinkamo Tarpininko
platformą. Konkretus Tarpininkas yra pasirenkamas vadovaujantis 7.4 punktu.
Klientų turtas taip pat gali būti investuojamas į indėlius. Sutartis dėl indėlio gali būti sudaroma su atitinkamo
KIS turto saugotoju (depozitoriumu) arba gali būti sudaroma trišalė sutartis su pasirinktu banku ir KIS turto
saugotoju (depozitoriumu).
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ JUNGIMAS BEI PASKIRSTYMAS

Atskirų investicinių sprendimų vykdymas nėra sujungiamas, išskyrus atvejus, kai yra tenkinamos žemiau
nurodytos sąlygos:
5.1.1.
nėra pagrindo manyti, kad investicinių sprendimų sujungimas turės neigiamos įtakos kurio nors
Kliento, kurio sąskaita priimtus investicinius sprendimus ketinama sujungti, interesams;
5.1.2.
jei yra laikomasi šioje Politikoje nustatytų sujungtų investicinių sprendimų paskirstymo
reikalavimų, įskaitant ir dėl investicinių sprendimų dydžio ir kainos įtakos investicinių sprendimų
paskirstymui.
Jei Įmonė, veikdama Klientų vardu ir sąskaita, pateikia vykdymui investicinius sprendimus dėl atskirų
Klientų, bet dėl tos pačios operacijos ir FP, pirmenybė teikiama to Kliento pavedimui, kuris yra pateiktas
anksčiau, atsižvelgiant į pavedimo pateikimo laiką.
Jei Įmonė tuo pačiu metu pateikia kelių Klientų vardu vieną jungtinį pavedimą pirkti / parduoti tas pačias FP
ir visas pirkimo / pardavimo pavedime nurodytas FP kiekis nėra nuperkamas / parduodamas, pavedimai
paskirstomi proporcingai visiems Klientams, kurių sąskaita yra pateikti jungtiniai pavedimai.
Jei visas pirkimo / pardavimo sandoryje nurodytas FP kiekis nėra nuperkamas / parduodamas, ir dėl to
paskirsčius investicinio sandorio kiekį proporcingai visiems Klientams, kurių investiciniai sprendimai buvo
sujungti, Klientai, kurių sąskaitą buvo pateiktas smulkus pavedimas, patirtų nepagrįstai didelius sandorių
kaštus, jungtinis pavedimas gali būti vykdomas vienu iš šių būdų:
5.4.1.
gautas kiekis yra paskirstomas tik Klientams, kurių sąskaita buvo pateiktas smulkus pavedimas;
5.4.2.
gautas kiekis yra paskirstomas tik Klientams, kurių sąskaita buvo pateiktas stambus pavedimas.
Koks pavedimas gali būti laikomas smulkiu / stambiu ir kuris iš aukščiau minėtų būdų bus taikomas, nustato
Fondo valdytojas, pasitaręs su sprendimus vykdančiu Tarpininku ir atsižvelgiant į geriausius Kliento
interesus, taip pat siekiant, kad Klientai patirtų kuo mažesnius kaštus.
Jei Įmonė sujungia sandorius savo sąskaita su vienu ar keliais Klientų sąskaita priimtais investiciniais
sprendimais, Įmonė perskirsto sandorius Klientui naudingiausiu būdu.
Jei Įmonės sąskaita sudaromas sandoris sujungiamas kartu su Kliento sąskaita priimtu investiciniu
sprendimu ir šis jungtinis sandoris yra įvykdomas iš dalies, sandoriai paskirstomi pirmenybę teikiant Kliento
interesams. Jei Įmonė gali įrodyti, kad be šio sujungimo nebūtų galėjusi įvykdyti investicinio sprendimo
tokiomis pat sąlygomis arba investicinio sprendimo nebūtų galėjusi įvykdyti visai, Įmonė gali paskirstyti tokį
jungtinį pavedimą proporcingai, laikantis šiame skirsnyje įtvirtintų nuostatų.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO VIETOS

Pagrindinėmis investicinių sprendimų vykdymo vietomis Įmonė renkasi:
6.1.1.
reguliuojamas rinkas;
6.1.2.
daugiašales prekybos sistemas;
6.1.3.
sisteminę prekybą vykdančias finansų maklerio įmones;
6.1.4.
kitas reikalavimus atitinkančias investicinių sprendimų vykdymo vietas.
Įmonė savo nuožiūra pasirenka vieną arba keletą investicinių sprendimų vykdymo vietų kiekvienai FP
kategorijai. Dažniausiai ta vieta yra likvidi reguliuojama rinka, kurioje FP yra registruota ir kotiruojama.
Investicinių sprendimų vykdymo vietų sąrašas pateikiamas 1 priede.
Atskirais atvejais investiciniai sprendimai Kliento, kurio FP Portfelį valdo Įmonė, sąskaita gali būti vykdomi
už prekybos vietos ribų, apie šią galimybę Klientui pranešant papildomai. Prieš pradedant vykdyti investicinį
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6.4.

sprendimą už prekybos vietos ribų, Įmonė turi gauti aiškų išankstinį Kliento sutikimą. Toks sutikimas gali
būti bendro pobūdžio arba dėl kiekvieno sandorio atskirai. Reikalavimas gauti Kliento išankstinį sutikimą
taikomas tik teikiant investicinę – FP Portfelio valdymo paslaugą.
Įmonė konkrečią investicinių sprendimų vykdymo vietą renkasi atsižvelgdama į:
6.4.1.
likvidumą ir prieinamumą kitiems rinkos dalyviams;
6.4.2.
kainos suformavimo skaidrumą;
6.4.3.
galimybę įvykdyti investicinį sprendimą;
6.4.4.
investicinio sprendimo vykdymo operatyvumą;
6.4.5.
investicinio sprendimo vykdymo išlaidas;
6.4.6.
investicinio sprendimo dydžio apribojimus;
6.4.7.
kitus svarbius veiksnius.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO PERDAVIMAS

Įmonės investiciniai sprendimai pirkti / parduoti FP, kai nėra perduodami vykdyti į 6.1 punkte nurodytas
vietas, perduodami vykdyti 2 priede nurodytiems Tarpininkams.
Valdymo įmonė nuolatos vertina pasirinkto Tarpininko (-ų) veiklos skaidrumą, teikiamų paslaugų kokybę,
jo galimybę įvykdyti pavedimą, pavedimo vykdymo operatyvumą, pavedimo vykdymo išlaidas, šioje
Politikoje nustatytus faktorius dėl sprendimų vykdymo geriausiomis Klientams sąlygomis ir kitus svarbius
veiksnius, ir, reikalui esant, gali pasirinkti kitus Tarpininkus.
Įmonė, atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes, gali nuspręsti investicinių sprendimų vykdymą perduoti ir
kitiems Tarpininkams. Tokiu atveju, Įmonė imasi priemonių, kad būtų pasiektas geresnis rezultatas
Klientams.
Įmonė investicinių sprendimų vykdymo Tarpininkus renkasi atsižvelgdama į:
7.4.1.
Tarpininko veiklos skaidrumą;
7.4.2.
Tarpininko rekomendacijų / paslaugų kokybę;
7.4.3.
Tarpininko galimybę įvykdyti investicinį sprendimą;
7.4.4.
investicinio sprendimo vykdymo operatyvumą;
7.4.5.
investicinio sprendimo vykdymo išlaidas;
7.4.6.
kitus svarbius veiksnius.
Pagrindiniais investicinių sprendimų Tarpininkais Įmonė renkasi:
7.5.1.
bankus;
7.5.2.
finansų maklerio įmones;
7.5.3.
kitus teisės aktų reikalavimus atitinkančius finansų tarpininkus.
Pavedimas investiciniam sprendimui įvykdyti gali būti pateikiamas:
7.6.1.
internetu per elektroninę Tarpininko suteiktą prieigą;
7.6.2.
telefonu;
7.6.3.
el. paštu;
7.6.4.
asmeniškai Tarpininko darbuotojui.
Konkretus pateikimo būdas yra suderinamas su Tarpininku.
Įmonės naudojamų Tarpininkų skaičius turi būti pakankamas, kad užtikrintų investicinių sprendimų
vykdymą geriausiomis Klientui sąlygomis.
Fondo valdytojas, perduodamas vykdyti investicinius sprendimus, užtikrina pakankamą investicinių
sprendimų vykdymo kontrolę siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų nuostatų.
8.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Fondų valdytojai privalo nuolat stebėti, ar naudojamos priemonės ir Politika yra veiksmingos, o nustatę
naudojamų priemonių ir (ar) Politikos trūkumų, – nedelsdami informuoti generalinį direktorių, kuris savo
ruožtu turi imtis priemonių trūkumams ištaisyti.
Fondų valdytojai privalo veikti taip, kad bet kuriuo metu galėtų įrodyti, jog investicinis sprendimas Kliento
sąskaita buvo įvykdytas laikantis Politikos.
Fondų valdytojai ir kiti Įmonės darbuotojai neturi teisės piktnaudžiauti informacija, susijusia su dar
neįvykdytais investiciniais sprendimais.
Atitikties specialistas vertina, ar yra laikomasi 8.2 - 8.3 punktuose nurodytų reikalavimų.
9.

9.1.

9.2.
9.3.

KONTROLĖ

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Politika generalinio direktoriaus arba jo paskirto asmens yra peržiūrima esant poreikiui, tačiau ne rečiau
kaip kartą per metus arba nedelsiant, kai įvyksta esminis pasikeitimas, galintis turėti poveikį Įmonės
gebėjimui pasiekti geriausią rezultatą Klientui.
Ši Politika yra tvirtinama ir keičiama Įmonės valdybos sprendimu.
Generalinis direktorius privalo užtikrinti, kad ši Politika ir visi esminiai jos pakeitimai būtų prieinami
Klientams.
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Priedas Nr. 1
INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO VIETOS
Vertybiniai popieriai
Šalis
Airija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Bosnija-Hercegovina
Brazilija

Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Honkongas
Indija
Ispanija
Italija
Izraelis
Japonija

JAV

JAE

Jungtinė Karalystė

Kanada

Kazachstanas
Kipras
Kinija
Kroatija

Birža
Airijos akcijų birža (Dublinas)
Argentinos akcijų birža (Buenos Airės)
Australijos akcijų birža (Melburnas ir Sidnėjus)
Vienos akcijų birža
Briuselio akcijų birža
Banja Luka
Sarajevo
Paranos akcijų birža
Rio de Žaneiro akcijų birža
San Paulo akcijų birža
Bulgarijos akcijų birža
Prahos akcijų birža
Kopenhagos akcijų birža
Nasdaq Tallinn
Atėnų akcijų birža
Honkongo akcijų birža
Mumbai
Nacionalinė Indijos akcijų birža
Barselonos akcijų birža
Madrido akcijų birža
Italijos akcijų birža (Milanas)
Tel Avivo akcijų birža
Nagojos akcijų birža
Osakos akcijų birža
Tokijo akcijų birža
JASDAQ
Nagoya
Hercules
Niujorko akcijų birža
NASDAQ
NASDAQ Capital Market
American Stock Exchange
Boston Stock Exchange
Chicago Stock
Exchange
Chicago Mercantile Exchange
Chicago Board of Trade
Intercontinental Exchange
New York Mercantile Exchange
COMEX
Chicago Board Options Exchange
Abu Dhabi
DFM
Nasdaq Dubai
Londono akcijų birža
PLUS Mkt Grp
London International Financial Futures Exchange
Albertos akcijų birža
Montrealio akcijų birža
Toronto akcijų birža
Vankuverio akcijų birža
Vinipego akcijų birža
Nacionalinė Kanados akcijų birža
Toronto Venture
KazkhstnStEX
Nicosia
Šanchajaus akcijų birža
Shenzhen
Zagreb
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Latvija
Lenkija
Lietuva
Liuksemburgas
Malaizija
Malta
Meksika
Naujoji Zelandija
Norvegija
Olandija
P.A.R.
P. Korėja
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Rusija

Serbija
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Tailandas
Turkija
Švedija
Šveicarija

Ukraina
Vengrija
Vietnamas
Vokietija

Nasdaq Riga
Varšuvos akcijų birža
Nasdaq Vilnius
Liuksemburgo akcijų birža
Kuala Lumpūro akcijų birža
Valetta
Meksikos akcijų birža
NZX
Oslo akcijų birža
Amsterdamo akcijų birža
Euronext
Johanesburgo akcijų birža
Korea SE
Lisabonos akcijų birža
Paryžiaus akcijų birža
Bucharesto akcijų birža
Maskvos Centrinė Akcijų Birža
Maskvos akcijų birža
Rusijos Prekybos Sistema – RTS (Maskva)
Sankt Peterburgo akcijų birža
Belgrado akcijų birža
Singapūro akcijų birža
Bratislavos akcijų birža
Liublijanos akcijų birža
Helsinkio birža
Bangkoko akcijų birža
Stambulo akcijų birža
Stokholmo akcijų birža
Šveicarijos akcijų birža (Ciurichas)
Berne SE
SIX Swiss Ex
SWX EuropeLt
Ukraine SE
Budapešto akcijų birža
Hanoi akcijų birža
Ho Chi Minh akcijų birža
Vokietijos akcijų birža (Frankfurtas)
Xetra
Berlyno akcijų birža
Dusseldorf
Hamburg
Hannover
Munich
Stuttgart
Eurex Exchange

Išvestinės finansinės priemonės
CME Group

ICE

EUREX

Chicago Mercantile Exchange (CME)
Chicago Board of Trade (CBOT)
Commodity Exchange (COMEX)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Intercontinental Exchange (ICE)
ICE Futures U.S.
London International financial Futures and Options Exchange
(LIFFE)
Eurex Exchange
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Priedas Nr. 2

TARPININKAI, KURIEMS PERDUODAMI VYKDYTI INVESTICINIAI SPRENDIMAI
Tarpininko
pavadinimas

Adresas

Įmonės rūšis

AB Swedbank

Konstitucijos pr. 20 A,
Vilnius, Lietuva

Akcinė bendrovė, komercinis
bankas

AB SEB
bankas

Gedimino 12, 01103
Vilnius, Lietuva

Akcinė bendrovė, komercinis
bankas

UAB FMĮ
„Orion
Securities“

A. Tumėno g. 4, B
korpusas, 01109 Vilnius,
Lietuva

Uždaroji akcinė bendrovė,
finansų maklerio įmonė

AB Šiaulių
bankas

Tilžės g. 149, 76348
Šiauliai, Lietuva

Akcinė bendrovė, komercinis
bankas

Luminor Bank
AS

Konstitucijos pr. 21A,
Vilnius, Lietuva

Akcinė bendrovė, komercinis
bankas

TradeStation
DBS Vickers
Securities
FMĮ „INVL
Finasta“

8050 SW 10th Street,
Suite 2000
Plantation, FL 33324,
18/F, Man Yee Building,
68 Des Voeux Road
Central, Honkongas,
Gynėjų g. 14, LT-01109
Vilnius, Lietuva

Finansų brokerio įmonė

FP tipai
Nuosavybės VP, skolos VP, KIS,
išvestinės FP, pinigų rinkos
priemonės
Nuosavybės VP, skolos VP, KIS,
išvestinės FP, pinigų rinkos
priemonės
Nuosavybės VP, skolos VP, KIS,
išvestinės FP
Nuosavybės VP, skolos VP, KIS,
išvestinės FP, pinigų rinkos
priemonės
Nuosavybės VP, skolos VP, KIS,
išvestinės FP, pinigų rinkos
priemonės
Skolos VP, išvestinės FP, pinigų
rinkos priemonės
Nuosavybės VP

Finansų brokerio įmonė
Uždaroji akcinė bendrovė,
finansų maklerio įmonė

KIS
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