
Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie Vilniaus universiteto fondo vykdomą neliečiamojo kapitalo investavimo veiklą. Informacija nėra audituota ir yra pateikta 
pagal fondo vadovybės žinomus duomenis nurodytai datai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, istorinė teigiama panašių turto klasių investavimo grąža 
nereiškia grąžos ateityje, tad nėra garantijos, kad fondo investavimo grąžos tikslai bus pasiekti. Informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti finansines 
priemones. Fondas nėra skirtas asmeninėms investicijoms, fondo veiklos tikslas – investuoti rėmėjų lėšas ir gautas pajamas naudoti Vilniaus universiteto veiklai gerinti. 

           Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas        

Pirmasis universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas Lietuvoje, siekiantis iš      
investuotos paramos generuojamos grąžos užtikrinti Vilniaus universiteto 
pasaulinį konkurencingumą. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Universiteto g. 3, Vilnius 

+370 655 25106 

vufondas@vuf.lt 

www.vuf.lt 
 

         

 

 

 

Investicijų valdymo 

ataskaita 

2020 III ketv.  

Justinas 

Noreika, CFA 
Šarūnas 

Barauskas 
Mindaugas 

Mažeikis, CFA 
Prof. Konstantinas 

Pileckas 
Alius 

Jakubėlis, 

pirmininkas 

Įsteigimas: 2016.04 

Neliečiamojo kapitalo suformavimas: 2017.05 

Investicijų valdymo pradžia: 2019.01 

Neliečiamojo kapitalo rėmėjų skaičius: 123 

Neliečiamojo kapitalo dydis: 2 211 655 Eur 

Investicijų valdymo rezultatas nuo 2019.01: +76 501 Eur 

Panaudota VU finansavimui: -20 302 Eur 

Portfelio vertė: 2 260 189 Eur 

Portfelio investicijų grąža nuo 2019.01: +4,4% 

 

Ačiū investicijų valdybos nariams-savanoriams: Direktorius: Susisiekim: 

Investicijų valdybos komentaras: 

„Po globalaus ekonomikos uždarymo 2020 I ketv, daugumoje pasaulio šalių ekonominės sąlygos palaipsniui gerėjo iki pat 2020 III 

ketv. pabaigos, o tolesnė dinamika stipriai priklausys nuo šalių sugebėjimo kontroliuoti COVID-19 virusą. Neapibrėžtumas ir dideli 

svyravimai išliks iki metų pabaigos, kol bus naujienų dėl vakcinos. 

Prognozuojame kad įmonių uždarbis šiais metais gali kristi ±20%, tačiau iki 2021 m. pabaigos turėtų grįžti į priešpandeminį lygį. 

Artimiausiu metu nematome didelės infliacijos rizikos, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje infliacija gali smarkiai paspartėti. 

Atsižvelgiant į kapitalo rinkų nepastovumą, planuojame toliau išlaikyti gerai diversifikuotą investicijų portfelį siekiant ilgalaikių fondo 

tikslų“, - komentuoja Alius Jakubėlis, Vilniaus universiteto fondo investicijų valdybos pirmininkas. 

 

Investicijų portfelis ir rezultatai pagal turto klasę 

Portfelio vertės pokytis Portfelio rezultatų dinamika 

Vilniaus universiteto fondo bendri duomenys 

http://www.vuf.lt/
http://www.vuf.lt/
https://www.facebook.com/VUfondas/
https://www.linkedin.com/company/vilnius-university-foundation
https://www.instagram.com/vufoundation/
https://twitter.com/vufondas
https://www.youtube.com/channel/UCGvr_F7RuhskHftamOIanBQ

