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SU INVESTAVIMU SUSIJUSIOS RIZIKOS 

Investavimas per UAB FMĮ „Myriad Capital“ („Bendrovė“) administruojamą sutelktinio finansavimo platformą 

www.myriadfinancing.lt („Platforma“), kaip ir investavimas į kitus finansinius instrumentus, yra susijęs su 

rizikos prisiėmimu. 

Bendrovė imasi visų įmanomų priemonių su investavimu susijusioms rizikoms sumažinti bei nustato kriterijus, 

pagal kuriuos atrenka Platformoje skelbtinus projektus. 

Bendrovė siekia užtikrinti projektų savininkų įsipareigojimų vykdymą reikalaudama projektų savininkus pateikti 

įvairias užtikrinimo priemones (pvz., įkeitimas, laidavimas, vekselis ir pan.). 

Nepaisant priemonių, kurių Bendrovė imasi, siekdama sumažinti su investavimu susijusias rizikas, 

finansuotojas vis tiek gali prarasti dalį ar visą per Platformą investuotą sumą ir (ar) Platformoje gautą 

grąžą. 

Be kita ko, investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Platformą atliktoms investicijoms nėra taikoma 

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatyta draudimo apsauga. 

Pagrindinės su investavimu Platformoje susijusios rizikos yra šios: 

Rizika Aprašymas 

Netinkamo projekto savininko 

ir (ar) užtikrinimo priemones 

pateikusių asmenų prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymo rizika 

Nepaisant to, kad Bendrovė deda maksimalias pastangas vertindama 

projektų savininkų bei užtikrinimo priemones pateikusių asmenų 

patikimumą (reputaciją bei kreditingumą), Bendrovė negali garantuoti, 

jog projekto savininkas visuomet tinkamai ir laiku vykdys sudarytą 

sutelktinio finansavimo sandorį. 

Projekto savininkas tam tikrais atvejais gali visiškai ar iš dalies neįvykdyti 

savo finansinių įsipareigojimų finansuotojams (pvz., išsitęsus projekto 

įgyvendinimo terminui, išaugus projekto įgyvendinimui būtinų išlaidų 

sumai, netinkamai planuojant pinigų srautus, atsiradus neplanuotoms 

aplinkybėms, kurios neigiamai paveikia projekto įgyvendinimą, 

netinkamai ar neefektyviai organizuojant veiklą ir pan.). 

Projekto savininko prisiimtų įsipareigojimų vykdymo riziką sumažina 

Bendrovės reikalaujamos užtikrinimo priemonės, tačiau tai jokiu būdu 

neeliminuoja visa apimtimi rizikos, kad finansuotojai gali patirti nuostolių 

ir (ar) negauti norimos grąžos. 

Su užtikrinimo priemonėmis 

susijusios rizikos 

Įprastai finansuotojų investicijos į projektą yra užtikrinamos tam tikromis 

priemonėmis (pvz., laidavimu, vekseliu, įkeitimu). 

Vis dėlto, gali pasitaikyti atvejų, kuomet užtikrinimo priemonės vertės 

nepakanka visiškam projekto savininko įsipareigojimų padengimui (pvz., 

dėl pasikeitusios ekonominės situacijos šalyje, dėl pasikeitusių 

ekonominių rodiklių, dėl projekto savininko veiksmų, darančių neigiamą 

įtaką užtikrinimo priemonės vertei ir pan.). 

Su išieškojimo pagal 

užtikrinimo priemones 

susijusios rizikos 

Projekto savininkui tinkamai nevykdant savo finansinių įsipareigojimų, 

Bendrovė gali inicijuoti priverstinį išieškojimą pagal projekto savininko 

pateiktas užtikrinimo priemones. Vykdant išieškojimą gali būti 

susiduriama su projekto savininko finansinės padėties problema (projekto 
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savininkas gali neturėti pakankamai turto ir (ar) lėšų), o tai gali lemti tiek 

ilgesnį išieškojimo procesą, tiek ir mažesnę atgautiną sumą, kurios gali 

nepakakti visų projekto savininko įsiskolinimų padengimui. 

Atkreipkite dėmesį, kad: 

1. prieš pradėdami investuoti turite tinkamai įvertinti savo investavimo patirtį, žinias, finansinę padėtį ir su 

investavimu susijusią rizikas; 

2. jeigu manote, kad nesuprantate galimų rizikų, susijusių su sudaromu sutelktinio finansavimo sandoriu, 

apsvarstykite galimybę kreiptis į specialistus arba tokio sandorio nesudarykite; 

3. rekomenduotume pasitarti su specialistais visais mokestiniais klausimais, kurie gali būti aktualūs Jums 

finansuojant Platformoje skelbiamus projektus; 

4. Bendrovė neatsako už projekto savininko pateiktos informacijos teisingumą; 

5. projekto aprašymas, informacija susijusi su projekto sąmata bei numatomomis pajamomis yra tik 

orientacinio pobūdžio ir gali kisti dėl įvairių rinkos sąlygų; 

6. kiekvienas sutelktinio finansavimo sandoris gali turėti tik jam būdingų rizikų, todėl siūlome finansuotojui 

įvertinti ne tik bendrųjų rizikų aprašymą, bet ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos konkrečiam 

sudaromam sutelktinio finansavimo sandoriui; 

7. Platforma yra tik techninė priemonė, padedanti sutelktinio finansavimo šalims sudaryti sutelktinio 

finansavimo sandorius, todėl Bendrovė jokiu būdu neatsako prieš finansuotojus dėl jų prarastų investuotų 

sumų ir (ar) negautos tikėtinos grąžos; 

8. Platformoje skelbiama statistinė informaciją apie praeityje sudarytus sutelktinio finansavimo sandorius 

negali būti laikoma patikimu rodikliu prognozuojant ateities investicijų grąžą. Jūs neturėtumėte pasikliauti 

jokiais praeities rezultatais kaip būsimų investicijų rezultatų garantija. 

 


