PAVEDIMAS DĖL BALTIC HORIZON FUND INVESTICINIŲ VIENETŲ PASIRAŠYMO
Viešas „Baltic Horizon Fund“ investicinių vienetų („Investiciniai vienetai”) siūlymas Estijos ir Lietuvos mažmeniniams
investuotojams ir instituciniams investuotojams tam tikrose EEE valstybėse ir šių vienetų išleidimas atliekamas
remiantis vertybinių popierių biržos pranešimu, paskelbtu 2020 m. spalio 6 d., ir viešo siūlymo bei įtraukimo į prekybą
reguliuojamoje rinkoje prospektu, kurį Estijos finansų priežiūros institucija (angl. Estonian Financial Supervision
Authority, toliau – Estijos FSA) įregistravo 2020 m. spalio 5 d. (“Prospektas”). Prospektą galima rasti „Baltic Horizon
Fund”
tinklalapyje
https://www.baltichorizon.com/wp-content/uploads/2017/05/prospectus.Baltic-Horizon-Fundfinal.2020-10-02.eng_.pdf ir Estijos FSA tinklalapyje https://fi.ee/en.

ESMINIŲ SĄLYGŲ SANTRAUKA
Emitentas:

„Baltic Horizon Fund”

Valdymo įmonė:

Northern Horizon Capital AS, registracijos kodas 11025345, Tornimäe tn 2, 10145
Talinas, Estija

Pasirašymo laikotarpis

Nuo 2020 m.spalio 8 d. 10:00 val. iki 2020 m. spalio 22 d. 16:00 val. (Estijos laiku)

Minimalus investavimo kiekis

Pavedime dėl pasirašymo gali būti nurodytas tik sveikas Investicinių vienetų
skaičius. Minimalus investavimo kiekis yra 1 000 Investicinių vienetų.

Emisijos kaina

Emisijos kaina yra EUR 1,1566. Ji atitinka “Baltic Horizon Fund” investicinių vienetų
vidutinę svertinę kainą „Nasdaq Tallinn“ iki metų, einančių 7 kalendorines dienas iki
pirmosios pasirašymo laikotarpio dienos.

Atsiskaitymo data:

2020 m. spalio 27 d., ar maždaug tokiu metu. Numatoma lėšų įskaitymo data yra
2020 m. spalio 28 d., o atsiskaitymas yra planuojamas T2S atsiskaitymo platformos
naktinio atsiskaitymo ciklu, 2020 m. spalio 27 d. 21:00 val. (Estijos laiku)

PAVEDIMO DĖL PASIRAŠYMO PATEIKIMAS
Minimalus investavimo kiekis yra 1 000 investicinių vienetų. Pavedimas dėl pasirašymo nebus priimtas, jei pasirašymo
suma yra mažesnė nei minimalus investavimo kiekis. Pasirašyta Pavedimo dėl pasirašymo kopija turi būti pateikta el.
paštu siūlymo vadovui AS Redgate Capital (equities@redgatecapital.eu) vėliausiai iki 2020 m. spalio 22 d. 16:00 val. Rytų
Europos vasaros laiku (EEST), t. y. Estijos laiku. Pavedimai dėl pasirašymo gauti po šio termino nebus priimami, nebent
Emitentas nuspręs pasinaudoti jo teise pratęsti Atsiskaitymo laikotarpį ir vertybinių popierių biržos pranešimu paskelbs
naują siūlymo grafiką.

INVESTICINIŲ VIENETŲ EMISIJOS ALOKACIJA
Sprendimą dėl Investicinių vienetų emisijos alokacijos priims Valdymo įmonė pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui,
vėliausiai 2020m. spalio 23 d.

INVESTUOTOJO UŽTIKRINIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Investuotojas, kurio Pavedimas dėl pasirašymo yra iš dalies ar visiškai patenkintas, turi pareigą pateikti nurodymą savo
vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui atlikti DVP atsiskaitymo instrukcijas, nurodant šiuos kitos sandorio šalies
duomenis: „Baltic Horizon Fund“, vertybinių popierių sąskaitos Nr. 99102152485, saugotojas Swedbank AS, BIC
HABAEE2XXXX. Kitas atsiskaitymo detales Valdymo įmonė patikslins siunčiant Investuotojui atsiskaitymo informaciją,
vėliausiai 2020 m. spalio 23 d. Investuotojas turi užtikrinti visos Investiciniams vienetams skirtos sumos prieinamumą
piniginių lėšų sąskaitoje, užtikrinant DVP atsiskaitymą Atsiskaitymo datą.
Pateikdamas Pavedimą dėl pasirašymo Investuotojas patvirtina, kad jis (i) perskaitė ir supranta Prospektą ir Pavedimą
dėl pasirašymo; (ii) perskaitė, supranta ir, kaip Investicinių vienetų turėtojas, įsipareigoja laikytis „Baltic Horizon Fund“
fondo taisyklių (prieinama tinklalapyje https://www.baltichorizon.com/fund-rules/); (iii) tiek kiek būtina, konsultavosi su
teisės, mokesčių, finansų ir kitų susijusių sričių konsultantais.
Investuotojas gali pasirinkti laikyti Investicinius vienetus patikėtinio sąskaitoje. Pasirašydamas Pavedimą dėl
pasirašymo Investuotojas suteikia rašytinį sutikimą laikyti Investicinius vienetus patikėtinio sąskaitoje.

PAVEDIMAS DĖL PASIRAŠYMO
Investicinių vienetų kiekis, kuriam teikiamas pavedimas

Pasirašymo suma (pasirašomų Investicinių vienetų skaičius
padaugintas iš Emisijos kainos, kuri yra 1,1566 Eur)

INVESTUOTOJAS
Vardas Pavardė / Pavadinimas:

Kontaktinis asmuo:

Asmens kodas / Juridinio asmens kodas

Adresas:

Telefono numeris ir el. pašto adresas:

Vertybinių popierių sąskaitos (Nasdaq CSD SE) numeris:

Vertybinių popierių sąskaitos savininkas:

Bankas saugotojas ir BIC kodas:

Data:

Vardas, Pavardė / Pavadinimas ir parašas

