Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

NASDAQ Baltic fondu biržā tirgotas akcijas
NASDAQ Baltic fondu biržā tirgotās akcijās EUR

ISIN/ID:

Equities- Baltic

Kad klienti veic ieguldījumus NASDAQ Baltic fondu biržā tirgotās akcijās lielākoties viņiem ir jāsedz izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu
pakalpojumu un (vai) blakuspakalpojumu (darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 0.00

% no kopējā
ieguldījuma
0.00%

€ 0.00

% no kopējā
ieguldījuma
0.00%

XXX

% no kopējā
ieguldījuma
XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 23.40
€ 23.40

2.34%
2.34%

€ 97.70
€ 97.70

0.98%
0.98%

XXX
XXX

XXX
XXX

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
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Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%
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XXX

XXX

€ 0.00
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€ 0.00

0.00%

XXX
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Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 11.40

1.14%

€ 79.77

0.80%

XXX

XXX

€ 12.00

1.20%

€ 17.93

0.18%

XXX

XXX

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

26.32 (2.63% )

107.50 (3.46% )

197.00 (3.66% )

€ 10 000.00

397.87 (3.98% )

1423.40 (4.54% )

2550.07 (4.65% )

€ 1 000.00

-23.40 (-2.34% )

-47.40 (-1.61% )

-71.40 (-1.47% )

€ 10 000.00

-97.70 (-0.98% )
-73.12 (-7.31% )
-593.26 (-5.93% )

-133.31 (-0.45% )
-187.44 (-6.69% )
-1541.75 (-5.43% )

-168.80 (-0.34% )
-290.62 (-6.64% )
-2394.61 (-5.33% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 18.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 16.00
€ 14.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

1.77%

1.20%

1.20%

1.20%

1.77%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Akciju fondi
Akciju fondi (apkopojums) EUR

ISIN/ID:

Equity fund

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.54

% no kopējā
ieguldījuma
1.25%

€ 125.36

% no kopējā
ieguldījuma
1.25%

€ 4.03

% no kopējā
ieguldījuma
0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.19

3.17%
4.42%

€ 215.39
€ 340.75

2.15%
3.41%

€ 29.72
€ 33.75

4.95%
5.63%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.54

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.25%

€ 125.36

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.25%

€ 4.03

0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.57

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.50 (0.45% )

56.05 (1.83% )

111.49 (2.14% )

€ 10 000.00

145.76 (1.46% )

872.09 (2.83% )

1650.41 (3.10% )

€ 1 000.00

-44.19 (-4.42% )

-91.86 (-3.16% )

-138.32 (-2.93% )

€ 10 000.00

-340.75 (-3.41% )
-92.89 (-9.29% )
-827.25 (-8.27% )

-618.12 (-2.10% )
-225.49 (-8.16% )
-1965.53 (-7.04% )

-887.53 (-1.84% )
-342.08 (-8.03% )
-2962.55 (-6.79% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.45%

2.42%

2.39%

2.36%

3.20%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Sabalansētie fondi
Sabalansētie fondi (apkopojums) EUR

ISIN/ID:

Balanced Fund

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.65

% no kopējā
ieguldījuma
1.16%

€ 116.49

% no kopējā
ieguldījuma
1.16%

€ 3.75

% no kopējā
ieguldījuma
0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.31

3.17%
4.33%

€ 215.48
€ 331.97

2.15%
3.32%

€ 29.72
€ 33.47

4.95%
5.58%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.65

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.16%

€ 116.49

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.16%

€ 3.75

0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.66

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.40 (0.54% )

58.93 (1.93% )

116.59 (2.23% )

€ 10 000.00

154.76 (1.55% )

901.04 (2.92% )

1702.17 (3.19% )

€ 1 000.00

-43.31 (-4.33% )

-89.31 (-3.07% )

-134.24 (-2.84% )

€ 10 000.00

-331.97 (-3.32% )
-92.03 (-9.20% )
-818.69 (-8.19% )

-592.51 (-2.02% )
-223.26 (-8.08% )
-1943.01 (-6.95% )

-846.04 (-1.75% )
-338.85 (-7.94% )
-2929.65 (-6.70% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.36%

2.34%

2.31%

2.28%

3.13%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Absolūtās atdeves fondi
Absolūtās atdeves fondi (apkopojums) EUR

ISIN/ID:

Absolute Return Fund

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 14.80

% no kopējā
ieguldījuma
1.48%

€ 148.01

% no kopējā
ieguldījuma
1.48%

€ 4.76

% no kopējā
ieguldījuma
0.79%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.63
€ 46.43

3.16%
4.64%

€ 215.16
€ 363.17

2.15%
3.63%

€ 29.71
€ 34.47

4.95%
5.75%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 14.80

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.48%

€ 148.01

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.48%

€ 4.76

0.79%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.63

1.96%

€ 197.34

1.97%

€ 17.71

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

2.21 (0.22% )

48.74 (1.60% )

98.57 (1.90% )

€ 10 000.00

122.78 (1.23% )

798.38 (2.59% )

1519.07 (2.87% )

€ 1 000.00

-46.43 (-4.64% )

-98.31 (-3.39% )

-148.65 (-3.17% )

€ 10 000.00

-363.17 (-3.63% )
-95.07 (-9.51% )
-849.11 (-8.49% )

-683.30 (-2.33% )
-231.16 (-8.39% )
-2022.83 (-7.26% )

-992.79 (-2.07% )
-350.25 (-8.26% )
-3046.00 (-7.01% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.68%

2.64%

2.60%

2.56%

3.38%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Obligāciju fondi
Obligāciju fondi (apkopojums) EUR

ISIN/ID:

Bond Fund

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 7.77

% no kopējā
ieguldījuma
0.78%

€ 77.67

% no kopējā
ieguldījuma
0.78%

€ 2.50

% no kopējā
ieguldījuma
0.42%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.70
€ 39.47

3.17%
3.95%

€ 215.87
€ 293.54

2.16%
2.94%

€ 29.74
€ 32.23

4.96%
5.37%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 7.77

0.78%

€ 77.67

0.78%

€ 2.50

0.42%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.70

1.97%

€ 198.05

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

9.34 (0.93% )

71.56 (2.33% )

139.11 (2.64% )

€ 10 000.00

194.15 (1.94% )

1028.39 (3.32% )

1930.90 (3.59% )

€ 1 000.00

-39.47 (-3.95% )

-78.15 (-2.68% )

-116.23 (-2.44% )

€ 10 000.00

-293.54 (-2.94% )
-88.28 (-8.83% )
-781.23 (-7.81% )

-479.89 (-1.63% )
-213.45 (-7.69% )
-1843.97 (-6.57% )

-662.66 (-1.36% )
-324.60 (-7.55% )
-2784.20 (-6.32% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.98%

1.96%

1.95%

1.93%

2.81%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Obligācijas/Parādzīmes
Parāda vērtspapīros EUR

ISIN/ID:

Debt securities

Kad klienti veic ieguldījumus Parāda vērtspapīros lielākoties viņiem ir jāsedz izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 0.00

% no kopējā
ieguldījuma
0.00%

€ 0.00

% no kopējā
ieguldījuma
0.00%

XXX

% no kopējā
ieguldījuma
XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 112.00
€ 112.00

11.20%
11.20%

€ 413.29
€ 413.29

4.13%
4.13%

XXX
XXX

XXX
XXX

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgas izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 100.00

10.00%

€ 395.65

3.96%

XXX

XXX

€ 12.00

1.20%

€ 17.64

0.18%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi
Papildu izdevumi

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

-64.50 (-6.45% )

11.91 (0.40% )

96.16 (1.85% )

€ 10 000.00

66.48 (0.66% )

1059.33 (3.41% )

2150.10 (3.97% )

€ 1 000.00

-112.00 (-11.20% )

-136.00 (-4.76% )

-160.00 (-3.43% )

€ 10 000.00

-413.29 (-4.13% )
-159.50 (-15.95% )
-893.06 (-8.93% )

-447.77 (-1.52% )
-269.72 (-9.95% )
-1811.32 (-6.44% )

-482.13 (-0.98% )
-369.20 (-8.80% )
-2637.00 (-5.94% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00

6.20%

1.20%

1.20%

1.20%

6.20%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Norwegian Equity Fund, BC-NOK
Akciju fondi NOK

ISIN/ID:

LU0841544157

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Biržā tirgotie fondi (ETF)
Biržā tirgotos fondos (ETF) EUR

ISIN/ID:

Exchange traded funds (ETF)

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 2.85

% no kopējā
ieguldījuma
0.29%

€ 29.85

% no kopējā
ieguldījuma
0.30%

XXX

% no kopējā
ieguldījuma
XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 112.00
€ 114.85

11.20%
11.49%

€ 117.91
€ 147.76

1.18%
1.48%

XXX
XXX

XXX
XXX

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgas izmaksas

€ 2.85

0.29%

€ 29.85

0.30%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 100.00

10.00%

€ 100.00

1.00%

XXX

XXX

€ 12.00

1.20%

€ 17.91

0.18%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi
Papildu izdevumi

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

-67.42 (-6.74% )

2.39 (0.08% )

78.92 (1.53% )

€ 10 000.00

346.55 (3.47% )

1300.42 (4.16% )

2342.24 (4.30% )

€ 1 000.00

-114.85 (-11.49% )

-144.42 (-5.07% )

-173.81 (-3.75% )

€ 10 000.00

-147.76 (-1.48% )
-162.28 (-16.23% )
-644.07 (-6.44% )

-242.59 (-0.82% )
-277.12 (-10.25% )
-1644.58 (-5.81% )

-336.52 (-0.68% )
-380.13 (-9.12% )
-2538.66 (-5.69% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00

6.49%

1.48%

1.48%

1.47%

6.47%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

ASV un Eirozonas valstu fondu biržās tirgotas akcijas
ASV un Eirozonas valstu fondu biržās tirgotās akcijās EUR

ISIN/ID:

Equities- Foreign

Kad klienti veic ieguldījumus ASV un Eirozonas valstu fondu biržās tirgotās akcijās lielākoties viņiem ir jāsedz izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto
ieguldījumu pakalpojumu un (vai) blakuspakalpojumu (darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 0.00

% no kopējā
ieguldījuma
0.00%

€ 0.00

% no kopējā
ieguldījuma
0.00%

XXX

% no kopējā
ieguldījuma
XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 112.00
€ 112.00

11.20%
11.20%

€ 117.91
€ 117.91

1.18%
1.18%

XXX
XXX

XXX
XXX

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgas izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 100.00

10.00%

€ 100.00

1.00%

XXX

XXX

€ 12.00

1.20%

€ 17.91

0.18%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi
Papildu izdevumi

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

-64.50 (-6.45% )

11.91 (0.40% )

96.16 (1.85% )

€ 10 000.00

377.00 (3.77% )

1400.47 (4.47% )

2524.88 (4.61% )

€ 1 000.00

-112.00 (-11.20% )

-136.00 (-4.76% )

-160.00 (-3.43% )

€ 10 000.00

-117.91 (-1.18% )
-159.50 (-15.95% )
-614.96 (-6.15% )

-153.63 (-0.51% )
-269.72 (-9.95% )
-1566.31 (-5.52% )

-189.23 (-0.38% )
-369.20 (-8.80% )
-2421.73 (-5.40% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00

6.20%

1.20%

1.20%

1.20%

6.20%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European Covered Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0733667710

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.44

% no kopējā
ieguldījuma
0.64%

€ 64.35

% no kopējā
ieguldījuma
0.64%

€ 2.07

% no kopējā
ieguldījuma
0.35%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.15

3.17%
3.82%

€ 216.00
€ 280.35

2.16%
2.80%

€ 29.74
€ 31.81

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.44

0.64%

€ 64.35

0.64%

€ 2.07

0.35%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.18

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.70 (1.07% )

75.92 (2.47% )

146.92 (2.78% )

€ 10 000.00

207.67 (2.08% )

1072.33 (3.45% )

2010.22 (3.73% )

€ 1 000.00

-38.15 (-3.82% )

-74.30 (-2.54% )

-109.97 (-2.30% )

€ 10 000.00

-280.35 (-2.80% )
-87.00 (-8.70% )
-768.36 (-7.68% )

-441.02 (-1.49% )
-210.06 (-7.56% )
-1809.79 (-6.44% )

-599.05 (-1.23% )
-319.65 (-7.41% )
-2733.73 (-6.19% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.84%

1.83%

1.82%

1.81%

2.70%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
US Corporate Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0772964176

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 7.62

% no kopējā
ieguldījuma
0.76%

€ 76.23

% no kopējā
ieguldījuma
0.76%

€ 2.45

% no kopējā
ieguldījuma
0.41%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.70
€ 39.33

3.17%
3.93%

€ 215.88
€ 292.11

2.16%
2.92%

€ 29.74
€ 32.19

4.96%
5.36%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 7.62

0.76%

€ 76.23

0.76%

€ 2.45

0.41%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.70

1.97%

€ 198.06

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

9.49 (0.95% )

72.03 (2.35% )

139.96 (2.65% )

€ 10 000.00

195.61 (1.96% )

1033.14 (3.33% )

1939.47 (3.61% )

€ 1 000.00

-39.33 (-3.93% )

-77.73 (-2.66% )

-115.55 (-2.43% )

€ 10 000.00

-292.11 (-2.92% )
-88.14 (-8.81% )
-779.83 (-7.80% )

-475.68 (-1.61% )
-213.08 (-7.68% )
-1840.27 (-6.55% )

-655.79 (-1.35% )
-324.06 (-7.53% )
-2778.75 (-6.30% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.96%

1.95%

1.93%

1.92%

2.80%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
US Corporate Bond Fund, BC-USD
Obligāciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0772964333

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 7.62

% no kopējā
ieguldījuma
0.76%

€ 76.23

% no kopējā
ieguldījuma
0.76%

€ 2.45

% no kopējā
ieguldījuma
0.41%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.70
€ 39.33

3.17%
3.93%

€ 215.88
€ 292.11

2.16%
2.92%

€ 29.74
€ 32.19

4.96%
5.36%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 7.62

0.76%

€ 76.23

0.76%

€ 2.45

0.41%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.70

1.97%

€ 198.06

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

9.49 (0.95% )

72.03 (2.35% )

139.96 (2.65% )

€ 10 000.00

195.61 (1.96% )

1033.14 (3.33% )

1939.47 (3.61% )

€ 1 000.00

-39.33 (-3.93% )

-77.73 (-2.66% )

-115.55 (-2.43% )

€ 10 000.00

-292.11 (-2.92% )
-88.14 (-8.81% )
-779.83 (-7.80% )

-475.68 (-1.61% )
-213.08 (-7.68% )
-1840.27 (-6.55% )

-655.79 (-1.35% )
-324.06 (-7.53% )
-2778.75 (-6.30% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.96%

1.95%

1.93%

1.92%

2.80%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
US Total Return Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0826412974

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.30

% no kopējā
ieguldījuma
1.03%

€ 102.96

% no kopējā
ieguldījuma
1.03%

€ 3.31

% no kopējā
ieguldījuma
0.55%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 41.97

3.17%
4.20%

€ 215.61
€ 318.57

2.16%
3.19%

€ 29.73
€ 33.04

4.95%
5.51%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.30

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.03%

€ 102.96

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.03%

€ 3.31

0.55%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.79

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.78 (0.68% )

63.32 (2.07% )

124.40 (2.37% )

€ 10 000.00

168.49 (1.68% )

945.32 (3.06% )

1781.50 (3.33% )

€ 1 000.00

-41.97 (-4.20% )

-85.43 (-2.93% )

-127.99 (-2.70% )

€ 10 000.00

-318.57 (-3.19% )
-90.72 (-9.07% )
-805.63 (-8.06% )

-553.36 (-1.88% )
-219.85 (-7.94% )
-1908.58 (-6.82% )

-782.45 (-1.62% )
-333.91 (-7.81% )
-2879.22 (-6.57% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.23%

2.21%

2.18%

2.16%

3.02%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
US Total Return Bond Fund, BC-USD
Obligāciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0826413279

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.30

% no kopējā
ieguldījuma
1.03%

€ 102.96

% no kopējā
ieguldījuma
1.03%

€ 3.31

% no kopējā
ieguldījuma
0.55%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 41.97

3.17%
4.20%

€ 215.61
€ 318.57

2.16%
3.19%

€ 29.73
€ 33.04

4.95%
5.51%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.30

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.03%

€ 102.96

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.03%

€ 3.31

0.55%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.79

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.78 (0.68% )

63.32 (2.07% )

124.40 (2.37% )

€ 10 000.00

168.49 (1.68% )

945.32 (3.06% )

1781.50 (3.33% )

€ 1 000.00

-41.97 (-4.20% )

-85.43 (-2.93% )

-127.99 (-2.70% )

€ 10 000.00

-318.57 (-3.19% )
-90.72 (-9.07% )
-805.63 (-8.06% )

-553.36 (-1.88% )
-219.85 (-7.94% )
-1908.58 (-6.82% )

-782.45 (-1.62% )
-333.91 (-7.81% )
-2879.22 (-6.57% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.23%

2.21%

2.18%

2.16%

3.02%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Asia ex Japan Equity Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841529943

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.97

% no kopējā
ieguldījuma
1.30%

€ 129.69

% no kopējā
ieguldījuma
1.30%

€ 4.17

% no kopējā
ieguldījuma
0.70%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.62

3.17%
4.46%

€ 215.34
€ 345.03

2.15%
3.45%

€ 29.72
€ 33.89

4.95%
5.65%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.97

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.30%

€ 129.69

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.30%

€ 4.17

0.70%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.52

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.06 (0.41% )

54.66 (1.79% )

109.01 (2.09% )

€ 10 000.00

141.36 (1.41% )

857.96 (2.78% )

1625.20 (3.06% )

€ 1 000.00

-44.62 (-4.46% )

-93.09 (-3.20% )

-140.30 (-2.98% )

€ 10 000.00

-345.03 (-3.45% )
-93.30 (-9.33% )
-831.43 (-8.31% )

-630.61 (-2.15% )
-226.58 (-8.21% )
-1976.51 (-7.08% )

-907.74 (-1.89% )
-343.64 (-8.08% )
-2978.57 (-6.83% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.50%

2.46%

2.43%

2.40%

3.24%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
North American Value Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841533200

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.57

% no kopējā
ieguldījuma
1.26%

€ 125.73

% no kopējā
ieguldījuma
1.26%

€ 4.04

% no kopējā
ieguldījuma
0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.23

3.17%
4.42%

€ 215.38
€ 341.11

2.15%
3.41%

€ 29.72
€ 33.76

4.95%
5.63%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.57

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.26%

€ 125.73

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.26%

€ 4.04

0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.56

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.47 (0.45% )

55.94 (1.83% )

111.28 (2.13% )

€ 10 000.00

145.38 (1.45% )

870.88 (2.82% )

1648.25 (3.10% )

€ 1 000.00

-44.23 (-4.42% )

-91.96 (-3.16% )

-138.49 (-2.94% )

€ 10 000.00

-341.11 (-3.41% )
-92.92 (-9.29% )
-827.61 (-8.28% )

-619.19 (-2.11% )
-225.58 (-8.17% )
-1966.47 (-7.04% )

-889.26 (-1.85% )
-342.21 (-8.04% )
-2963.92 (-6.79% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.46%

2.43%

2.40%

2.36%

3.21%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
North American Value Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841534356

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.57

% no kopējā
ieguldījuma
1.26%

€ 125.73

% no kopējā
ieguldījuma
1.26%

€ 4.04

% no kopējā
ieguldījuma
0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.23

3.17%
4.42%

€ 215.38
€ 341.11

2.15%
3.41%

€ 29.72
€ 33.76

4.95%
5.63%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.57

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.26%

€ 125.73

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.26%

€ 4.04

0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.56

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.47 (0.45% )

55.94 (1.83% )

111.28 (2.13% )

€ 10 000.00

145.38 (1.45% )

870.88 (2.82% )

1648.25 (3.10% )

€ 1 000.00

-44.23 (-4.42% )

-91.96 (-3.16% )

-138.49 (-2.94% )

€ 10 000.00

-341.11 (-3.41% )
-92.92 (-9.29% )
-827.61 (-8.28% )

-619.19 (-2.11% )
-225.58 (-8.17% )
-1966.47 (-7.04% )

-889.26 (-1.85% )
-342.21 (-8.04% )
-2963.92 (-6.79% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.46%

2.43%

2.40%

2.36%

3.21%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Stable Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841537888

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Latin American Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841541138

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 14.65

% no kopējā
ieguldījuma
1.47%

€ 146.52

% no kopējā
ieguldījuma
1.47%

€ 4.71

% no kopējā
ieguldījuma
0.79%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.63
€ 46.29

3.16%
4.63%

€ 215.18
€ 361.70

2.15%
3.62%

€ 29.71
€ 34.43

4.95%
5.74%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 14.65

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.47%

€ 146.52

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.47%

€ 4.71

0.79%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.63

1.96%

€ 197.36

1.97%

€ 17.71

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

2.36 (0.24% )

49.22 (1.61% )

99.41 (1.91% )

€ 10 000.00

124.29 (1.24% )

803.20 (2.61% )

1527.64 (2.88% )

€ 1 000.00

-46.29 (-4.63% )

-97.89 (-3.38% )

-147.98 (-3.15% )

€ 10 000.00

-361.70 (-3.62% )
-94.93 (-9.49% )
-847.68 (-8.48% )

-679.03 (-2.32% )
-230.79 (-8.37% )
-2019.08 (-7.24% )

-985.92 (-2.05% )
-349.71 (-8.25% )
-3040.55 (-6.99% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.67%

2.63%

2.59%

2.55%

3.37%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Norwegian Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841543183

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Nordic Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841548067

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Nordic Equity Small Cap Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841550477

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 13.86

% no kopējā
ieguldījuma
1.39%

€ 138.60

% no kopējā
ieguldījuma
1.39%

€ 4.46

% no kopējā
ieguldījuma
0.74%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.64
€ 45.50

3.16%
4.55%

€ 215.26
€ 353.86

2.15%
3.54%

€ 29.72
€ 34.17

4.95%
5.70%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 13.86

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.39%

€ 138.60

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.39%

€ 4.46

0.74%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.64

1.96%

€ 197.44

1.97%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

3.16 (0.32% )

51.78 (1.70% )

103.92 (2.00% )

€ 10 000.00

132.32 (1.32% )

828.95 (2.69% )

1573.47 (2.97% )

€ 1 000.00

-45.50 (-4.55% )

-95.63 (-3.30% )

-144.37 (-3.07% )

€ 10 000.00

-353.86 (-3.54% )
-94.16 (-9.42% )
-840.03 (-8.40% )

-656.27 (-2.24% )
-228.81 (-8.30% )
-1999.06 (-7.16% )

-949.20 (-1.97% )
-346.86 (-8.17% )
-3011.44 (-6.92% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.59%

2.55%

2.51%

2.48%

3.31%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Stable Return Fund, BC-EUR
Sabalansētie fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841554891

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841556672

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European High Yield Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841558611

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 9.11

% no kopējā
ieguldījuma
0.91%

€ 91.08

% no kopējā
ieguldījuma
0.91%

€ 2.93

% no kopējā
ieguldījuma
0.49%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.69
€ 40.80

3.17%
4.08%

€ 215.73
€ 306.81

2.16%
3.07%

€ 29.73
€ 32.66

4.96%
5.44%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 9.11

0.91%

€ 91.08

0.91%

€ 2.93

0.49%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.69

1.97%

€ 197.91

1.98%

€ 17.73

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

7.98 (0.80% )

67.19 (2.19% )

131.29 (2.50% )

€ 10 000.00

180.54 (1.81% )

984.29 (3.18% )

1851.50 (3.46% )

€ 1 000.00

-40.80 (-4.08% )

-82.02 (-2.81% )

-122.48 (-2.58% )

€ 10 000.00

-306.81 (-3.07% )
-89.58 (-8.96% )
-794.17 (-7.94% )

-518.89 (-1.76% )
-216.85 (-7.82% )
-1878.27 (-6.70% )

-726.33 (-1.50% )
-329.55 (-7.68% )
-2834.70 (-6.45% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.11%

2.09%

2.07%

2.05%

2.92%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Danish Covered Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841566630

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.34

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 63.36

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 2.04

% no kopējā
ieguldījuma
0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.05

3.17%
3.81%

€ 216.01
€ 279.37

2.16%
2.79%

€ 29.74
€ 31.78

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.34

0.63%

€ 63.36

0.63%

€ 2.04

0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.19

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.80 (1.08% )

76.24 (2.48% )

147.50 (2.79% )

€ 10 000.00

208.67 (2.09% )

1075.59 (3.46% )

2016.14 (3.74% )

€ 1 000.00

-38.05 (-3.81% )

-74.01 (-2.53% )

-109.51 (-2.29% )

€ 10 000.00

-279.37 (-2.79% )
-86.90 (-8.69% )
-767.41 (-7.67% )

-438.13 (-1.48% )
-209.81 (-7.55% )
-1807.24 (-6.43% )

-594.30 (-1.22% )
-319.28 (-7.40% )
-2729.97 (-6.18% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.83%

1.82%

1.81%

1.80%

2.69%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Danish Covered Bond Fund, BC-DKK
Obligāciju fondi DKK

ISIN/ID:

LU0841567794

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.34

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 63.36

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 2.04

% no kopējā
ieguldījuma
0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.05

3.17%
3.81%

€ 216.01
€ 279.37

2.16%
2.79%

€ 29.74
€ 31.78

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.34

0.63%

€ 63.36

0.63%

€ 2.04

0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.19

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.80 (1.08% )

76.24 (2.48% )

147.50 (2.79% )

€ 10 000.00

208.67 (2.09% )

1075.59 (3.46% )

2016.14 (3.74% )

€ 1 000.00

-38.05 (-3.81% )

-74.01 (-2.53% )

-109.51 (-2.29% )

€ 10 000.00

-279.37 (-2.79% )
-86.90 (-8.69% )
-767.41 (-7.67% )

-438.13 (-1.48% )
-209.81 (-7.55% )
-1807.24 (-6.43% )

-594.30 (-1.22% )
-319.28 (-7.40% )
-2729.97 (-6.18% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.83%

1.82%

1.81%

1.80%

2.69%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Norwegian Bond Fund, BC-NOK
Obligāciju fondi NOK

ISIN/ID:

LU0841570400

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.34

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 63.36

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 2.04

% no kopējā
ieguldījuma
0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.05

3.17%
3.81%

€ 216.01
€ 279.37

2.16%
2.79%

€ 29.74
€ 31.78

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.34

0.63%

€ 63.36

0.63%

€ 2.04

0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.19

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.80 (1.08% )

76.24 (2.48% )

147.50 (2.79% )

€ 10 000.00

208.67 (2.09% )

1075.59 (3.46% )

2016.14 (3.74% )

€ 1 000.00

-38.05 (-3.81% )

-74.01 (-2.53% )

-109.51 (-2.29% )

€ 10 000.00

-279.37 (-2.79% )
-86.90 (-8.69% )
-767.41 (-7.67% )

-438.13 (-1.48% )
-209.81 (-7.55% )
-1807.24 (-6.43% )

-594.30 (-1.22% )
-319.28 (-7.40% )
-2729.97 (-6.18% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.83%

1.82%

1.81%

1.80%

2.69%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Swedish Bond Fund, BC-SEK
Obligāciju fondi SEK

ISIN/ID:

LU0841573172

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.44

% no kopējā
ieguldījuma
0.64%

€ 64.35

% no kopējā
ieguldījuma
0.64%

€ 2.07

% no kopējā
ieguldījuma
0.35%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.15

3.17%
3.82%

€ 216.00
€ 280.35

2.16%
2.80%

€ 29.74
€ 31.81

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.44

0.64%

€ 64.35

0.64%

€ 2.07

0.35%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.18

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.70 (1.07% )

75.92 (2.47% )

146.92 (2.78% )

€ 10 000.00

207.67 (2.08% )

1072.33 (3.45% )

2010.22 (3.73% )

€ 1 000.00

-38.15 (-3.82% )

-74.30 (-2.54% )

-109.97 (-2.30% )

€ 10 000.00

-280.35 (-2.80% )
-87.00 (-8.70% )
-768.36 (-7.68% )

-441.02 (-1.49% )
-210.06 (-7.56% )
-1809.79 (-6.44% )

-599.05 (-1.23% )
-319.65 (-7.41% )
-2733.73 (-6.19% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.84%

1.83%

1.82%

1.81%

2.70%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Norwegian Short-Term Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841577678

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 3.56

% no kopējā
ieguldījuma
0.36%

€ 35.64

% no kopējā
ieguldījuma
0.36%

€ 1.15

% no kopējā
ieguldījuma
0.19%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.74
€ 35.31

3.17%
3.53%

€ 216.29
€ 251.93

2.16%
2.52%

€ 29.75
€ 30.90

4.96%
5.15%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 3.56

0.36%

€ 35.64

0.36%

€ 1.15

0.19%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.74

1.97%

€ 198.47

1.98%

€ 17.75

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

13.61 (1.36% )

85.35 (2.77% )

163.90 (3.08% )

€ 10 000.00

236.80 (2.37% )

1167.40 (3.75% )

2182.60 (4.03% )

€ 1 000.00

-35.31 (-3.53% )

-65.96 (-2.25% )

-96.39 (-2.01% )

€ 10 000.00

-251.93 (-2.52% )
-84.23 (-8.42% )
-740.65 (-7.41% )

-356.92 (-1.20% )
-202.73 (-7.27% )
-1735.81 (-6.16% )

-460.78 (-0.94% )
-308.90 (-7.12% )
-2624.01 (-5.91% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.56%

1.55%

1.55%

1.54%

2.45%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Indian Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841617995

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 15.64

% no kopējā
ieguldījuma
1.56%

€ 156.42

% no kopējā
ieguldījuma
1.56%

€ 5.03

% no kopējā
ieguldījuma
0.84%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.62
€ 47.27

3.16%
4.73%

€ 215.08
€ 371.50

2.15%
3.71%

€ 29.71
€ 34.74

4.95%
5.79%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 15.64

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.56%

€ 156.42

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.56%

€ 5.03

0.84%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.62

1.96%

€ 197.26

1.97%

€ 17.71

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

1.35 (0.14% )

46.04 (1.51% )

93.79 (1.81% )

€ 10 000.00

114.24 (1.14% )

771.07 (2.51% )

1470.56 (2.78% )

€ 1 000.00

-47.27 (-4.73% )

-100.71 (-3.48% )

-152.47 (-3.25% )

€ 10 000.00

-371.50 (-3.71% )
-95.88 (-9.59% )
-857.24 (-8.57% )

-707.44 (-2.42% )
-233.27 (-8.47% )
-2044.05 (-7.34% )

-1031.66 (-2.15% )
-353.27 (-8.35% )
-3076.81 (-7.09% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.76%

2.72%

2.68%

2.64%

3.45%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Norwegian Short-Term Bond Fund, BC-NOK
Obligāciju fondi NOK

ISIN/ID:

LU0841578569

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 3.56

% no kopējā
ieguldījuma
0.36%

€ 35.64

% no kopējā
ieguldījuma
0.36%

€ 1.15

% no kopējā
ieguldījuma
0.19%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.74
€ 35.31

3.17%
3.53%

€ 216.29
€ 251.93

2.16%
2.52%

€ 29.75
€ 30.90

4.96%
5.15%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 3.56

0.36%

€ 35.64

0.36%

€ 1.15

0.19%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.74

1.97%

€ 198.47

1.98%

€ 17.75

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

13.61 (1.36% )

85.35 (2.77% )

163.90 (3.08% )

€ 10 000.00

236.80 (2.37% )

1167.40 (3.75% )

2182.60 (4.03% )

€ 1 000.00

-35.31 (-3.53% )

-65.96 (-2.25% )

-96.39 (-2.01% )

€ 10 000.00

-251.93 (-2.52% )
-84.23 (-8.42% )
-740.65 (-7.41% )

-356.92 (-1.20% )
-202.73 (-7.27% )
-1735.81 (-6.16% )

-460.78 (-0.94% )
-308.90 (-7.12% )
-2624.01 (-5.91% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.56%

1.55%

1.55%

1.54%

2.45%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Swedish Short-Term Bond Fund, BC-SEK
Obligāciju fondi SEK

ISIN/ID:

LU0841581514

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 3.56

% no kopējā
ieguldījuma
0.36%

€ 35.64

% no kopējā
ieguldījuma
0.36%

€ 1.15

% no kopējā
ieguldījuma
0.19%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.74
€ 35.31

3.17%
3.53%

€ 216.29
€ 251.93

2.16%
2.52%

€ 29.75
€ 30.90

4.96%
5.15%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 3.56

0.36%

€ 35.64

0.36%

€ 1.15

0.19%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.74

1.97%

€ 198.47

1.98%

€ 17.75

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

13.61 (1.36% )

85.35 (2.77% )

163.90 (3.08% )

€ 10 000.00

236.80 (2.37% )

1167.40 (3.75% )

2182.60 (4.03% )

€ 1 000.00

-35.31 (-3.53% )

-65.96 (-2.25% )

-96.39 (-2.01% )

€ 10 000.00

-251.93 (-2.52% )
-84.23 (-8.42% )
-740.65 (-7.41% )

-356.92 (-1.20% )
-202.73 (-7.27% )
-1735.81 (-6.16% )

-460.78 (-0.94% )
-308.90 (-7.12% )
-2624.01 (-5.91% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.56%

1.55%

1.55%

1.54%

2.45%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
US High Yield Bond Fund, BC-USD
Obligāciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841584377

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.10

% no kopējā
ieguldījuma
1.01%

€ 100.98

% no kopējā
ieguldījuma
1.01%

€ 3.25

% no kopējā
ieguldījuma
0.54%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 41.78

3.17%
4.18%

€ 215.63
€ 316.61

2.16%
3.17%

€ 29.73
€ 32.98

4.95%
5.50%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.10

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.01%

€ 100.98

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.01%

€ 3.25

0.54%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.81

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.98 (0.70% )

63.96 (2.09% )

125.55 (2.39% )

€ 10 000.00

170.50 (1.70% )

951.81 (3.08% )

1793.14 (3.35% )

€ 1 000.00

-41.78 (-4.18% )

-84.86 (-2.91% )

-127.08 (-2.68% )

€ 10 000.00

-316.61 (-3.17% )
-90.53 (-9.05% )
-803.72 (-8.04% )

-547.62 (-1.86% )
-219.35 (-7.92% )
-1903.53 (-6.80% )

-773.11 (-1.60% )
-333.18 (-7.79% )
-2871.81 (-6.55% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.21%

2.19%

2.16%

2.14%

3.00%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Climate and Environment Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841586075

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.39

% no kopējā
ieguldījuma
1.14%

€ 113.85

% no kopējā
ieguldījuma
1.14%

€ 3.66

% no kopējā
ieguldījuma
0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 43.05

3.17%
4.31%

€ 215.50
€ 329.35

2.16%
3.29%

€ 29.72
€ 33.39

4.95%
5.56%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.39

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.14%

€ 113.85

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.14%

€ 3.66

0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.68

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.67 (0.57% )

59.79 (1.95% )

118.11 (2.26% )

€ 10 000.00

157.44 (1.57% )

909.67 (2.94% )

1717.62 (3.22% )

€ 1 000.00

-43.05 (-4.31% )

-88.56 (-3.04% )

-133.02 (-2.81% )

€ 10 000.00

-329.35 (-3.29% )
-91.77 (-9.18% )
-816.14 (-8.16% )

-584.88 (-1.99% )
-222.59 (-8.05% )
-1936.30 (-6.92% )

-833.66 (-1.73% )
-337.89 (-7.92% )
-2919.83 (-6.67% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.34%

2.31%

2.29%

2.26%

3.11%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European Small and Mid Cap Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841589335

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.47

% no kopējā
ieguldījuma
1.25%

€ 124.74

% no kopējā
ieguldījuma
1.25%

€ 4.01

% no kopējā
ieguldījuma
0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 44.13

3.17%
4.41%

€ 215.39
€ 340.13

2.15%
3.40%

€ 29.72
€ 33.73

4.95%
5.62%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.47

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.25%

€ 124.74

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.25%

€ 4.01

0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.57

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.57 (0.46% )

56.26 (1.84% )

111.85 (2.14% )

€ 10 000.00

146.39 (1.46% )

874.10 (2.83% )

1654.02 (3.11% )

€ 1 000.00

-44.13 (-4.41% )

-91.68 (-3.15% )

-138.03 (-2.93% )

€ 10 000.00

-340.13 (-3.40% )
-92.83 (-9.28% )
-826.66 (-8.27% )

-616.34 (-2.10% )
-225.33 (-8.16% )
-1963.96 (-7.03% )

-884.64 (-1.84% )
-341.85 (-8.03% )
-2960.26 (-6.78% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.45%

2.42%

2.39%

2.36%

3.20%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global High Yield Bond Fund, BC-USD
Obligāciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841592040

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.10

% no kopējā
ieguldījuma
1.01%

€ 100.98

% no kopējā
ieguldījuma
1.01%

€ 3.25

% no kopējā
ieguldījuma
0.54%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 41.78

3.17%
4.18%

€ 215.63
€ 316.61

2.16%
3.17%

€ 29.73
€ 32.98

4.95%
5.50%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.10

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.01%

€ 100.98

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.01%

€ 3.25

0.54%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.81

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.98 (0.70% )

63.96 (2.09% )

125.55 (2.39% )

€ 10 000.00

170.50 (1.70% )

951.81 (3.08% )

1793.14 (3.35% )

€ 1 000.00

-41.78 (-4.18% )

-84.86 (-2.91% )

-127.08 (-2.68% )

€ 10 000.00

-316.61 (-3.17% )
-90.53 (-9.05% )
-803.72 (-8.04% )

-547.62 (-1.86% )
-219.35 (-7.92% )
-1903.53 (-6.80% )

-773.11 (-1.60% )
-333.18 (-7.79% )
-2871.81 (-6.55% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.21%

2.19%

2.16%

2.14%

3.00%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Emerging Wealth Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841595498

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 13.37

% no kopējā
ieguldījuma
1.34%

€ 133.65

% no kopējā
ieguldījuma
1.34%

€ 4.30

% no kopējā
ieguldījuma
0.72%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 45.01

3.16%
4.50%

€ 215.31
€ 348.96

2.15%
3.49%

€ 29.72
€ 34.02

4.95%
5.67%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 13.37

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.34%

€ 133.65

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.34%

€ 4.30

0.72%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.96%

€ 197.49

1.97%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

3.66 (0.37% )

53.38 (1.75% )

106.75 (2.05% )

€ 10 000.00

137.35 (1.37% )

845.06 (2.74% )

1602.18 (3.02% )

€ 1 000.00

-45.01 (-4.50% )

-94.22 (-3.24% )

-142.11 (-3.02% )

€ 10 000.00

-348.96 (-3.49% )
-93.69 (-9.37% )
-835.26 (-8.35% )

-642.02 (-2.19% )
-227.57 (-8.25% )
-1986.54 (-7.12% )

-926.18 (-1.93% )
-345.07 (-8.12% )
-2993.19 (-6.87% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.54%

2.50%

2.47%

2.44%

3.27%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Alpha 10 MA Fund, BC-EUR
Absolūtās atdeves fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841597866

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 13.86

% no kopējā
ieguldījuma
1.39%

€ 138.60

% no kopējā
ieguldījuma
1.39%

€ 4.46

% no kopējā
ieguldījuma
0.74%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.64
€ 45.50

3.16%
4.55%

€ 215.26
€ 353.86

2.15%
3.54%

€ 29.72
€ 34.17

4.95%
5.70%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 13.86

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.39%

€ 138.60

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.39%

€ 4.46

0.74%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.64

1.96%

€ 197.44

1.97%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

3.16 (0.32% )

51.78 (1.70% )

103.92 (2.00% )

€ 10 000.00

132.32 (1.32% )

828.95 (2.69% )

1573.47 (2.97% )

€ 1 000.00

-45.50 (-4.55% )

-95.63 (-3.30% )

-144.37 (-3.07% )

€ 10 000.00

-353.86 (-3.54% )
-94.16 (-9.42% )
-840.03 (-8.40% )

-656.27 (-2.24% )
-228.81 (-8.30% )
-1999.06 (-7.16% )

-949.20 (-1.97% )
-346.86 (-8.17% )
-3011.44 (-6.92% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.59%

2.55%

2.51%

2.48%

3.31%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Portfolio Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841599219

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 8.81

% no kopējā
ieguldījuma
0.88%

€ 88.11

% no kopējā
ieguldījuma
0.88%

€ 2.83

% no kopējā
ieguldījuma
0.47%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.69
€ 40.50

3.17%
4.05%

€ 215.76
€ 303.87

2.16%
3.04%

€ 29.73
€ 32.57

4.96%
5.43%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 8.81

0.88%

€ 88.11

0.88%

€ 2.83

0.47%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.69

1.97%

€ 197.94

1.98%

€ 17.73

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

8.28 (0.83% )

68.16 (2.22% )

133.02 (2.53% )

€ 10 000.00

183.56 (1.84% )

994.05 (3.21% )

1869.05 (3.49% )

€ 1 000.00

-40.50 (-4.05% )

-81.16 (-2.78% )

-121.10 (-2.55% )

€ 10 000.00

-303.87 (-3.04% )
-89.29 (-8.93% )
-791.30 (-7.91% )

-510.26 (-1.73% )
-216.09 (-7.79% )
-1870.68 (-6.67% )

-712.25 (-1.47% )
-328.45 (-7.65% )
-2823.54 (-6.42% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.08%

2.06%

2.04%

2.03%

2.90%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Low Duration US High Yield Bond Fund, BC-USD
Obligāciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841603268

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.20

% no kopējā
ieguldījuma
1.02%

€ 101.97

% no kopējā
ieguldījuma
1.02%

€ 3.28

% no kopējā
ieguldījuma
0.55%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 41.88

3.17%
4.19%

€ 215.62
€ 317.59

2.16%
3.18%

€ 29.73
€ 33.01

4.95%
5.50%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.20

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.02%

€ 101.97

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.02%

€ 3.28

0.55%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.80

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.88 (0.69% )

63.64 (2.08% )

124.97 (2.38% )

€ 10 000.00

169.49 (1.69% )

948.56 (3.07% )

1787.32 (3.34% )

€ 1 000.00

-41.88 (-4.19% )

-85.15 (-2.92% )

-127.53 (-2.69% )

€ 10 000.00

-317.59 (-3.18% )
-90.63 (-9.06% )
-804.68 (-8.05% )

-550.49 (-1.87% )
-219.60 (-7.93% )
-1906.06 (-6.81% )

-777.78 (-1.61% )
-333.55 (-7.80% )
-2875.52 (-6.56% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.22%

2.20%

2.17%

2.15%

3.01%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Emerging Stars Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841604316

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.58

% no kopējā
ieguldījuma
1.16%

€ 115.83

% no kopējā
ieguldījuma
1.16%

€ 3.73

% no kopējā
ieguldījuma
0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.25

3.17%
4.32%

€ 215.48
€ 331.31

2.15%
3.31%

€ 29.72
€ 33.45

4.95%
5.57%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.58

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.16%

€ 115.83

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.16%

€ 3.73

0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.66

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.47 (0.55% )

59.14 (1.93% )

116.97 (2.24% )

€ 10 000.00

155.43 (1.55% )

903.20 (2.92% )

1706.03 (3.20% )

€ 1 000.00

-43.25 (-4.32% )

-89.13 (-3.06% )

-133.94 (-2.83% )

€ 10 000.00

-331.31 (-3.31% )
-91.97 (-9.20% )
-818.06 (-8.18% )

-590.61 (-2.01% )
-223.09 (-8.07% )
-1941.33 (-6.94% )

-842.94 (-1.75% )
-338.61 (-7.94% )
-2927.19 (-6.69% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.36%

2.33%

2.30%

2.28%

3.12%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Emerging Stars Equity Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841605040

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.58

% no kopējā
ieguldījuma
1.16%

€ 115.83

% no kopējā
ieguldījuma
1.16%

€ 3.73

% no kopējā
ieguldījuma
0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.25

3.17%
4.32%

€ 215.48
€ 331.31

2.15%
3.31%

€ 29.72
€ 33.45

4.95%
5.57%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.58

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.16%

€ 115.83

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.16%

€ 3.73

0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.66

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.47 (0.55% )

59.14 (1.93% )

116.97 (2.24% )

€ 10 000.00

155.43 (1.55% )

903.20 (2.92% )

1706.03 (3.20% )

€ 1 000.00

-43.25 (-4.32% )

-89.13 (-3.06% )

-133.94 (-2.83% )

€ 10 000.00

-331.31 (-3.31% )
-91.97 (-9.20% )
-818.06 (-8.18% )

-590.61 (-2.01% )
-223.09 (-8.07% )
-1941.33 (-6.94% )

-842.94 (-1.75% )
-338.61 (-7.94% )
-2927.19 (-6.69% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.36%

2.33%

2.30%

2.28%

3.12%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Alpha 15 MA Fund, BC-EUR
Absolūtās atdeves fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841607921

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 15.74

% no kopējā
ieguldījuma
1.57%

€ 157.41

% no kopējā
ieguldījuma
1.57%

€ 5.06

% no kopējā
ieguldījuma
0.84%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.62
€ 47.36

3.16%
4.74%

€ 215.07
€ 372.48

2.15%
3.72%

€ 29.71
€ 34.77

4.95%
5.80%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 15.74

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.57%

€ 157.41

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.57%

€ 5.06

0.84%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.62

1.96%

€ 197.25

1.97%

€ 17.71

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

1.25 (0.13% )

45.72 (1.50% )

93.23 (1.80% )

€ 10 000.00

113.24 (1.13% )

767.86 (2.50% )

1464.87 (2.77% )

€ 1 000.00

-47.36 (-4.74% )

-100.99 (-3.49% )

-152.92 (-3.26% )

€ 10 000.00

-372.48 (-3.72% )
-95.98 (-9.60% )
-858.19 (-8.58% )

-710.28 (-2.43% )
-233.51 (-8.48% )
-2046.55 (-7.35% )

-1036.22 (-2.16% )
-353.62 (-8.36% )
-3080.43 (-7.10% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.77%

2.73%

2.69%

2.64%

3.46%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Balanced Income Fund, BC-EUR
Sabalansētie fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841615197

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.40

% no kopējā
ieguldījuma
1.04%

€ 103.95

% no kopējā
ieguldījuma
1.04%

€ 3.34

% no kopējā
ieguldījuma
0.56%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 42.07

3.17%
4.21%

€ 215.60
€ 319.55

2.16%
3.20%

€ 29.73
€ 33.07

4.95%
5.51%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.40

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.04%

€ 103.95

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.04%

€ 3.34

0.56%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.78

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.68 (0.67% )

63.00 (2.06% )

123.83 (2.36% )

€ 10 000.00

167.48 (1.67% )

942.08 (3.05% )

1775.68 (3.32% )

€ 1 000.00

-42.07 (-4.21% )

-85.72 (-2.94% )

-128.45 (-2.71% )

€ 10 000.00

-319.55 (-3.20% )
-90.82 (-9.08% )
-806.59 (-8.07% )

-556.23 (-1.89% )
-220.10 (-7.95% )
-1911.10 (-6.83% )

-787.11 (-1.63% )
-334.27 (-7.82% )
-2882.92 (-6.58% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.24%

2.22%

2.19%

2.17%

3.03%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Indian Equity Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841618886

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 15.44

% no kopējā
ieguldījuma
1.54%

€ 154.44

% no kopējā
ieguldījuma
1.54%

€ 4.97

% no kopējā
ieguldījuma
0.83%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.63
€ 47.07

3.16%
4.71%

€ 215.10
€ 369.54

2.15%
3.70%

€ 29.71
€ 34.68

4.95%
5.78%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 15.44

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.54%

€ 154.44

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.54%

€ 4.97

0.83%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.63

1.96%

€ 197.28

1.97%

€ 17.71

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

1.55 (0.16% )

46.67 (1.53% )

94.91 (1.83% )

€ 10 000.00

116.25 (1.16% )

777.49 (2.53% )

1481.96 (2.80% )

€ 1 000.00

-47.07 (-4.71% )

-100.14 (-3.46% )

-151.57 (-3.23% )

€ 10 000.00

-369.54 (-3.70% )
-95.69 (-9.57% )
-855.32 (-8.55% )

-701.76 (-2.40% )
-232.77 (-8.45% )
-2039.06 (-7.32% )

-1022.53 (-2.13% )
-352.56 (-8.33% )
-3069.57 (-7.07% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.74%

2.70%

2.66%

2.62%

3.43%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Stable Emerging Markets Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841619934

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 14.06

% no kopējā
ieguldījuma
1.41%

€ 140.58

% no kopējā
ieguldījuma
1.41%

€ 4.52

% no kopējā
ieguldījuma
0.75%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.64
€ 45.70

3.16%
4.57%

€ 215.24
€ 355.82

2.15%
3.56%

€ 29.71
€ 34.24

4.95%
5.71%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 14.06

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.41%

€ 140.58

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.41%

€ 4.52

0.75%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.64

1.96%

€ 197.42

1.97%

€ 17.71

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

2.96 (0.30% )

51.14 (1.68% )

102.79 (1.98% )

€ 10 000.00

130.31 (1.30% )

822.51 (2.67% )

1562.00 (2.95% )

€ 1 000.00

-45.70 (-4.57% )

-96.20 (-3.32% )

-145.28 (-3.09% )

€ 10 000.00

-355.82 (-3.56% )
-94.35 (-9.44% )
-841.95 (-8.42% )

-661.96 (-2.26% )
-229.31 (-8.32% )
-2004.07 (-7.18% )

-958.39 (-1.99% )
-347.58 (-8.19% )
-3018.73 (-6.93% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.61%

2.57%

2.53%

2.50%

3.32%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Real Estate Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841623613

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.77

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 127.71

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 4.11

% no kopējā
ieguldījuma
0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.42

3.17%
4.44%

€ 215.36
€ 343.07

2.15%
3.43%

€ 29.72
€ 33.83

4.95%
5.64%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.77

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.28%

€ 127.71

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.28%

€ 4.11

0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.54

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.27 (0.43% )

55.30 (1.81% )

110.15 (2.11% )

€ 10 000.00

143.37 (1.43% )

864.42 (2.80% )

1636.72 (3.08% )

€ 1 000.00

-44.42 (-4.44% )

-92.52 (-3.18% )

-139.39 (-2.96% )

€ 10 000.00

-343.07 (-3.43% )
-93.11 (-9.31% )
-829.52 (-8.30% )

-624.90 (-2.13% )
-226.08 (-8.19% )
-1971.49 (-7.06% )

-898.50 (-1.87% )
-342.93 (-8.06% )
-2971.25 (-6.81% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.48%

2.45%

2.41%

2.38%

3.22%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European Cross Credit Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841625402

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 8.32

% no kopējā
ieguldījuma
0.83%

€ 83.16

% no kopējā
ieguldījuma
0.83%

€ 2.68

% no kopējā
ieguldījuma
0.45%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.70
€ 40.01

3.17%
4.00%

€ 215.81
€ 298.97

2.16%
2.99%

€ 29.73
€ 32.41

4.96%
5.40%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 8.32

0.83%

€ 83.16

0.83%

€ 2.68

0.45%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.70

1.97%

€ 197.99

1.98%

€ 17.73

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

8.79 (0.88% )

69.77 (2.27% )

135.91 (2.58% )

€ 10 000.00

188.58 (1.89% )

1010.33 (3.26% )

1898.35 (3.54% )

€ 1 000.00

-40.01 (-4.00% )

-79.73 (-2.73% )

-118.79 (-2.50% )

€ 10 000.00

-298.97 (-2.99% )
-88.81 (-8.88% )
-786.52 (-7.87% )

-495.86 (-1.68% )
-214.84 (-7.75% )
-1858.02 (-6.62% )

-688.76 (-1.42% )
-326.63 (-7.60% )
-2804.90 (-6.37% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.03%

2.01%

2.00%

1.98%

2.85%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Emerging Market Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841628331

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.59

% no kopējā
ieguldījuma
1.06%

€ 105.93

% no kopējā
ieguldījuma
1.06%

€ 3.41

% no kopējā
ieguldījuma
0.57%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 42.27

3.17%
4.23%

€ 215.58
€ 321.51

2.16%
3.22%

€ 29.73
€ 33.13

4.95%
5.52%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.59

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.06%

€ 105.93

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.06%

€ 3.41

0.57%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.76

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.48 (0.65% )

62.36 (2.04% )

122.68 (2.34% )

€ 10 000.00

165.47 (1.65% )

935.59 (3.03% )

1764.05 (3.30% )

€ 1 000.00

-42.27 (-4.23% )

-86.29 (-2.96% )

-129.37 (-2.73% )

€ 10 000.00

-321.51 (-3.22% )
-91.01 (-9.10% )
-808.50 (-8.08% )

-561.96 (-1.91% )
-220.60 (-7.97% )
-1916.15 (-6.85% )

-796.44 (-1.65% )
-335.00 (-7.84% )
-2890.31 (-6.60% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.26%

2.24%

2.21%

2.19%

3.04%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Emerging Market Bond Fund, BC-USD
Obligāciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841628927

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.59

% no kopējā
ieguldījuma
1.06%

€ 105.93

% no kopējā
ieguldījuma
1.06%

€ 3.41

% no kopējā
ieguldījuma
0.57%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 42.27

3.17%
4.23%

€ 215.58
€ 321.51

2.16%
3.22%

€ 29.73
€ 33.13

4.95%
5.52%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.59

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.06%

€ 105.93

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.06%

€ 3.41

0.57%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.76

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.48 (0.65% )

62.36 (2.04% )

122.68 (2.34% )

€ 10 000.00

165.47 (1.65% )

935.59 (3.03% )

1764.05 (3.30% )

€ 1 000.00

-42.27 (-4.23% )

-86.29 (-2.96% )

-129.37 (-2.73% )

€ 10 000.00

-321.51 (-3.22% )
-91.01 (-9.10% )
-808.50 (-8.08% )

-561.96 (-1.91% )
-220.60 (-7.97% )
-1916.15 (-6.85% )

-796.44 (-1.65% )
-335.00 (-7.84% )
-2890.31 (-6.60% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.26%

2.24%

2.21%

2.19%

3.04%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Emerging Market Bond Fund, HBC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841629495

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10.49

% no kopējā
ieguldījuma
1.05%

€ 104.94

% no kopējā
ieguldījuma
1.05%

€ 3.38

% no kopējā
ieguldījuma
0.56%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.68
€ 42.17

3.17%
4.22%

€ 215.59
€ 320.53

2.16%
3.21%

€ 29.73
€ 33.10

4.95%
5.52%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 10.49

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.05%

€ 104.94

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.05%

€ 3.38

0.56%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.68

1.97%

€ 197.77

1.98%

€ 17.73

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

6.58 (0.66% )

62.68 (2.05% )

123.26 (2.35% )

€ 10 000.00

166.48 (1.66% )

938.83 (3.04% )

1769.86 (3.31% )

€ 1 000.00

-42.17 (-4.22% )

-86.00 (-2.95% )

-128.91 (-2.72% )

€ 10 000.00

-320.53 (-3.21% )
-90.91 (-9.09% )
-807.54 (-8.08% )

-559.09 (-1.90% )
-220.35 (-7.96% )
-1913.62 (-6.84% )

-791.78 (-1.64% )
-334.63 (-7.83% )
-2886.62 (-6.59% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.25%

2.23%

2.20%

2.18%

3.04%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
North American Stars Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0841633844

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.29

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 112.86

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 3.63

% no kopējā
ieguldījuma
0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 42.95

3.17%
4.30%

€ 215.51
€ 328.37

2.16%
3.28%

€ 29.72
€ 33.35

4.95%
5.56%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.29

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.13%

€ 112.86

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.13%

€ 3.63

0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.69

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.77 (0.58% )

60.11 (1.96% )

118.68 (2.27% )

€ 10 000.00

158.44 (1.58% )

912.91 (2.95% )

1723.41 (3.23% )

€ 1 000.00

-42.95 (-4.30% )

-88.27 (-3.03% )

-132.57 (-2.80% )

€ 10 000.00

-328.37 (-3.28% )
-91.68 (-9.17% )
-815.19 (-8.15% )

-582.02 (-1.98% )
-222.34 (-8.04% )
-1933.78 (-6.91% )

-829.01 (-1.72% )
-337.53 (-7.91% )
-2916.15 (-6.66% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.33%

2.30%

2.28%

2.25%

3.10%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
North American Stars Equity Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU0841634578

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.29

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 112.86

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 3.63

% no kopējā
ieguldījuma
0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 42.95

3.17%
4.30%

€ 215.51
€ 328.37

2.16%
3.28%

€ 29.72
€ 33.35

4.95%
5.56%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.29

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.13%

€ 112.86

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.13%

€ 3.63

0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.69

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.77 (0.58% )

60.11 (1.96% )

118.68 (2.27% )

€ 10 000.00

158.44 (1.58% )

912.91 (2.95% )

1723.41 (3.23% )

€ 1 000.00

-42.95 (-4.30% )

-88.27 (-3.03% )

-132.57 (-2.80% )

€ 10 000.00

-328.37 (-3.28% )
-91.68 (-9.17% )
-815.19 (-8.15% )

-582.02 (-1.98% )
-222.34 (-8.04% )
-1933.78 (-6.91% )

-829.01 (-1.72% )
-337.53 (-7.91% )
-2916.15 (-6.66% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.33%

2.30%

2.28%

2.25%

3.10%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Flexible Fixed Income Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0915360647

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 7.52

% no kopējā
ieguldījuma
0.75%

€ 75.24

% no kopējā
ieguldījuma
0.75%

€ 2.42

% no kopējā
ieguldījuma
0.40%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.70
€ 39.23

3.17%
3.92%

€ 215.89
€ 291.13

2.16%
2.91%

€ 29.74
€ 32.16

4.96%
5.36%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 7.52

0.75%

€ 75.24

0.75%

€ 2.42

0.40%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.70

1.97%

€ 198.07

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

9.59 (0.96% )

72.36 (2.36% )

140.53 (2.66% )

€ 10 000.00

196.62 (1.97% )

1036.40 (3.34% )

1945.35 (3.62% )

€ 1 000.00

-39.23 (-3.92% )

-77.45 (-2.65% )

-115.09 (-2.42% )

€ 10 000.00

-291.13 (-2.91% )
-88.05 (-8.80% )
-778.88 (-7.79% )

-472.80 (-1.60% )
-212.83 (-7.67% )
-1837.73 (-6.54% )

-651.07 (-1.34% )
-323.70 (-7.52% )
-2775.00 (-6.29% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.95%

1.94%

1.92%

1.91%

2.79%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Nordic Ideas Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0915367816

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 13.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.38%

€ 137.61

% no kopējā
ieguldījuma
1.38%

€ 4.43

% no kopējā
ieguldījuma
0.74%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.64
€ 45.40

3.16%
4.54%

€ 215.27
€ 352.88

2.15%
3.53%

€ 29.72
€ 34.14

4.95%
5.69%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 13.76

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.38%

€ 137.61

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.38%

€ 4.43

0.74%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.64

1.96%

€ 197.45

1.97%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

3.26 (0.33% )

52.10 (1.71% )

104.49 (2.01% )

€ 10 000.00

133.33 (1.33% )

832.17 (2.70% )

1579.21 (2.98% )

€ 1 000.00

-45.40 (-4.54% )

-95.35 (-3.29% )

-143.92 (-3.06% )

€ 10 000.00

-352.88 (-3.53% )
-94.07 (-9.41% )
-839.08 (-8.39% )

-653.42 (-2.23% )
-228.56 (-8.29% )
-1996.56 (-7.15% )

-944.60 (-1.96% )
-346.51 (-8.16% )
-3007.79 (-6.91% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

€ 40.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.58%

2.54%

2.50%

2.47%

3.30%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Chinese Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0982394214

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.77

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 127.71

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 4.11

% no kopējā
ieguldījuma
0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.42

3.17%
4.44%

€ 215.36
€ 343.07

2.15%
3.43%

€ 29.72
€ 33.83

4.95%
5.64%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.77

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.28%

€ 127.71

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.28%

€ 4.11

0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.54

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.27 (0.43% )

55.30 (1.81% )

110.15 (2.11% )

€ 10 000.00

143.37 (1.43% )

864.42 (2.80% )

1636.72 (3.08% )

€ 1 000.00

-44.42 (-4.44% )

-92.52 (-3.18% )

-139.39 (-2.96% )

€ 10 000.00

-343.07 (-3.43% )
-93.11 (-9.31% )
-829.52 (-8.30% )

-624.90 (-2.13% )
-226.08 (-8.19% )
-1971.49 (-7.06% )

-898.50 (-1.87% )
-342.93 (-8.06% )
-2971.25 (-6.81% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.48%

2.45%

2.41%

2.38%

3.22%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Stars Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0985318665

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.29

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 112.86

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 3.63

% no kopējā
ieguldījuma
0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 42.95

3.17%
4.30%

€ 215.51
€ 328.37

2.16%
3.28%

€ 29.72
€ 33.35

4.95%
5.56%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.29

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.13%

€ 112.86

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.13%

€ 3.63

0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.69

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.77 (0.58% )

60.11 (1.96% )

118.68 (2.27% )

€ 10 000.00

158.44 (1.58% )

912.91 (2.95% )

1723.41 (3.23% )

€ 1 000.00

-42.95 (-4.30% )

-88.27 (-3.03% )

-132.57 (-2.80% )

€ 10 000.00

-328.37 (-3.28% )
-91.68 (-9.17% )
-815.19 (-8.15% )

-582.02 (-1.98% )
-222.34 (-8.04% )
-1933.78 (-6.91% )

-829.01 (-1.72% )
-337.53 (-7.91% )
-2916.15 (-6.66% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.33%

2.30%

2.28%

2.25%

3.10%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European Financial Debt Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0994706744

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 8.22

% no kopējā
ieguldījuma
0.82%

€ 82.17

% no kopējā
ieguldījuma
0.82%

€ 2.64

% no kopējā
ieguldījuma
0.44%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.70
€ 39.91

3.17%
3.99%

€ 215.82
€ 297.99

2.16%
2.98%

€ 29.73
€ 32.38

4.96%
5.40%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 8.22

0.82%

€ 82.17

0.82%

€ 2.64

0.44%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.70

1.97%

€ 198.00

1.98%

€ 17.73

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

8.89 (0.89% )

70.09 (2.28% )

136.48 (2.59% )

€ 10 000.00

189.59 (1.90% )

1013.59 (3.27% )

1904.22 (3.55% )

€ 1 000.00

-39.91 (-3.99% )

-79.45 (-2.72% )

-118.33 (-2.49% )

€ 10 000.00

-297.99 (-2.98% )
-88.72 (-8.87% )
-785.57 (-7.86% )

-492.98 (-1.67% )
-214.59 (-7.74% )
-1855.48 (-6.61% )

-684.05 (-1.41% )
-326.26 (-7.59% )
-2801.17 (-6.36% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.02%

2.00%

1.99%

1.97%

2.85%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Stable Return Fund, HBC-USD
Sabalansētie fondi USD

ISIN/ID:

LU1009765014

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.28

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 122.76

% no kopējā
ieguldījuma
1.23%

€ 3.95

% no kopējā
ieguldījuma
0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.93

3.17%
4.39%

€ 215.41
€ 338.17

2.15%
3.38%

€ 29.72
€ 33.67

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.28

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.23%

€ 122.76

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.23%

€ 3.95

0.66%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.59

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.77 (0.48% )

56.90 (1.86% )

112.99 (2.16% )

€ 10 000.00

148.40 (1.48% )

880.57 (2.85% )

1665.56 (3.13% )

€ 1 000.00

-43.93 (-4.39% )

-91.11 (-3.13% )

-137.12 (-2.91% )

€ 10 000.00

-338.17 (-3.38% )
-92.63 (-9.26% )
-824.74 (-8.25% )

-610.62 (-2.08% )
-224.84 (-8.14% )
-1958.93 (-7.01% )

-875.39 (-1.82% )
-341.13 (-8.01% )
-2952.92 (-6.76% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.43%

2.40%

2.37%

2.34%

3.18%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Small Cap Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU1029325104

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.67

% no kopējā
ieguldījuma
1.27%

€ 126.72

% no kopējā
ieguldījuma
1.27%

€ 4.08

% no kopējā
ieguldījuma
0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.33

3.17%
4.43%

€ 215.37
€ 342.09

2.15%
3.42%

€ 29.72
€ 33.80

4.95%
5.63%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.67

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.27%

€ 126.72

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.27%

€ 4.08

0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.55

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.37 (0.44% )

55.62 (1.82% )

110.72 (2.12% )

€ 10 000.00

144.38 (1.44% )

867.65 (2.81% )

1642.48 (3.09% )

€ 1 000.00

-44.33 (-4.43% )

-92.24 (-3.17% )

-138.94 (-2.95% )

€ 10 000.00

-342.09 (-3.42% )
-93.02 (-9.30% )
-828.57 (-8.29% )

-622.05 (-2.12% )
-225.83 (-8.18% )
-1968.98 (-7.05% )

-893.88 (-1.86% )
-342.57 (-8.05% )
-2967.59 (-6.80% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.47%

2.44%

2.40%

2.37%

3.21%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European Stars Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU1706108146

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.48

% no kopējā
ieguldījuma
1.15%

€ 114.84

% no kopējā
ieguldījuma
1.15%

€ 3.69

% no kopējā
ieguldījuma
0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 43.15

3.17%
4.31%

€ 215.49
€ 330.33

2.15%
3.30%

€ 29.72
€ 33.42

4.95%
5.57%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.48

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.15%

€ 114.84

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.15%

€ 3.69

0.62%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.67

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.57 (0.56% )

59.46 (1.94% )

117.54 (2.25% )

€ 10 000.00

156.43 (1.56% )

906.44 (2.93% )

1711.82 (3.21% )

€ 1 000.00

-43.15 (-4.31% )

-88.84 (-3.05% )

-133.48 (-2.82% )

€ 10 000.00

-330.33 (-3.30% )
-91.87 (-9.19% )
-817.10 (-8.17% )

-587.74 (-2.00% )
-222.84 (-8.06% )
-1938.82 (-6.93% )

-838.30 (-1.74% )
-338.25 (-7.93% )
-2923.51 (-6.68% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.35%

2.32%

2.29%

2.27%

3.12%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Listed Infrastructure Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU1948826299

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.18

% no kopējā
ieguldījuma
1.22%

€ 121.77

% no kopējā
ieguldījuma
1.22%

€ 3.92

% no kopējā
ieguldījuma
0.65%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 43.84

3.17%
4.38%

€ 215.42
€ 337.19

2.15%
3.37%

€ 29.72
€ 33.64

4.95%
5.61%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.18

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.22%

€ 121.77

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.22%

€ 3.92

0.65%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.60

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.87 (0.49% )

57.22 (1.87% )

113.56 (2.17% )

€ 10 000.00

149.40 (1.49% )

883.80 (2.86% )

1671.33 (3.14% )

€ 1 000.00

-43.84 (-4.38% )

-90.83 (-3.12% )

-136.67 (-2.90% )

€ 10 000.00

-337.19 (-3.37% )
-92.54 (-9.25% )
-823.79 (-8.24% )

-607.76 (-2.07% )
-224.59 (-8.13% )
-1956.42 (-7.00% )

-870.76 (-1.81% )
-340.77 (-8.00% )
-2949.25 (-6.75% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.42%

2.39%

2.36%

2.33%

3.17%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Opportunity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU2019635916

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.47

% no kopējā
ieguldījuma
1.25%

€ 124.74

% no kopējā
ieguldījuma
1.25%

€ 4.01

% no kopējā
ieguldījuma
0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.66
€ 44.13

3.17%
4.41%

€ 215.39
€ 340.13

2.15%
3.40%

€ 29.72
€ 33.73

4.95%
5.62%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.47

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.25%

€ 124.74

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.25%

€ 4.01

0.67%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.66

1.97%

€ 197.57

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.57 (0.46% )

56.26 (1.84% )

111.85 (2.14% )

€ 10 000.00

146.39 (1.46% )

874.10 (2.83% )

1654.02 (3.11% )

€ 1 000.00

-44.13 (-4.41% )

-91.68 (-3.15% )

-138.03 (-2.93% )

€ 10 000.00

-340.13 (-3.40% )
-92.83 (-9.28% )
-826.66 (-8.27% )

-616.34 (-2.10% )
-225.33 (-8.16% )
-1963.96 (-7.03% )

-884.64 (-1.84% )
-341.85 (-8.03% )
-2960.26 (-6.78% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.45%

2.42%

2.39%

2.36%

3.20%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Stars Equity Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU2022065143

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 11.29

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 112.86

% no kopējā
ieguldījuma
1.13%

€ 3.63

% no kopējā
ieguldījuma
0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.67
€ 42.95

3.17%
4.30%

€ 215.51
€ 328.37

2.16%
3.28%

€ 29.72
€ 33.35

4.95%
5.56%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.29

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.13%

€ 112.86

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.13%

€ 3.63

0.61%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.67

1.97%

€ 197.69

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

5.77 (0.58% )

60.11 (1.96% )

118.68 (2.27% )

€ 10 000.00

158.44 (1.58% )

912.91 (2.95% )

1723.41 (3.23% )

€ 1 000.00

-42.95 (-4.30% )

-88.27 (-3.03% )

-132.57 (-2.80% )

€ 10 000.00

-328.37 (-3.28% )
-91.68 (-9.17% )
-815.19 (-8.15% )

-582.02 (-1.98% )
-222.34 (-8.04% )
-1933.78 (-6.91% )

-829.01 (-1.72% )
-337.53 (-7.91% )
-2916.15 (-6.66% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.33%

2.30%

2.28%

2.25%

3.10%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Global Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU2251331588

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.44

% no kopējā
ieguldījuma
0.64%

€ 64.35

% no kopējā
ieguldījuma
0.64%

€ 2.07

% no kopējā
ieguldījuma
0.35%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.15

3.17%
3.82%

€ 216.00
€ 280.35

2.16%
2.80%

€ 29.74
€ 31.81

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.44

0.64%

€ 64.35

0.64%

€ 2.07

0.35%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.18

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.70 (1.07% )

75.92 (2.47% )

146.92 (2.78% )

€ 10 000.00

207.67 (2.08% )

1072.33 (3.45% )

2010.22 (3.73% )

€ 1 000.00

-38.15 (-3.82% )

-74.30 (-2.54% )

-109.97 (-2.30% )

€ 10 000.00

-280.35 (-2.80% )
-87.00 (-8.70% )
-768.36 (-7.68% )

-441.02 (-1.49% )
-210.06 (-7.56% )
-1809.79 (-6.44% )

-599.05 (-1.23% )
-319.65 (-7.41% )
-2733.73 (-6.19% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.84%

1.83%

1.82%

1.81%

2.70%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Chinese Equity Fund, BC-USD
Akciju fondi USD

ISIN/ID:

LU2262270759

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.77

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 127.71

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 4.11

% no kopējā
ieguldījuma
0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.42

3.17%
4.44%

€ 215.36
€ 343.07

2.15%
3.43%

€ 29.72
€ 33.83

4.95%
5.64%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.77

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.28%

€ 127.71

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.28%

€ 4.11

0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.54

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.27 (0.43% )

55.30 (1.81% )

110.15 (2.11% )

€ 10 000.00

143.37 (1.43% )

864.42 (2.80% )

1636.72 (3.08% )

€ 1 000.00

-44.42 (-4.44% )

-92.52 (-3.18% )

-139.39 (-2.96% )

€ 10 000.00

-343.07 (-3.43% )
-93.11 (-9.31% )
-829.52 (-8.30% )

-624.90 (-2.13% )
-226.08 (-8.19% )
-1971.49 (-7.06% )

-898.50 (-1.87% )
-342.93 (-8.06% )
-2971.25 (-6.81% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.48%

2.45%

2.41%

2.38%

3.22%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
Asia ex Japan Equity Fund, BC-EUR
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU2265510003

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 12.77

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 127.71

% no kopējā
ieguldījuma
1.28%

€ 4.11

% no kopējā
ieguldījuma
0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.65
€ 44.42

3.17%
4.44%

€ 215.36
€ 343.07

2.15%
3.43%

€ 29.72
€ 33.83

4.95%
5.64%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

Pastāvīgas izmaksas

€ 12.77

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

1.28%

€ 127.71

0.00%

€ 0.00

0.00%

1.28%

€ 4.11

0.68%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.65

1.97%

€ 197.54

1.98%

€ 17.72

2.95%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

4.27 (0.43% )

55.30 (1.81% )

110.15 (2.11% )

€ 10 000.00

143.37 (1.43% )

864.42 (2.80% )

1636.72 (3.08% )

€ 1 000.00

-44.42 (-4.44% )

-92.52 (-3.18% )

-139.39 (-2.96% )

€ 10 000.00

-343.07 (-3.43% )
-93.11 (-9.31% )
-829.52 (-8.30% )

-624.90 (-2.13% )
-226.08 (-8.19% )
-1971.49 (-7.06% )

-898.50 (-1.87% )
-342.93 (-8.06% )
-2971.25 (-6.81% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 35.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

3.48%

2.45%

2.41%

2.38%

3.22%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

Izdevumu un izmaksu atklāšana pirms darījuma
Šis dokuments sniedz Luminor Bank AS klientiem un potenciālajiem klientiem informāciju par izdevumiem un izmaksām saistībā ar zemāk minētajiem finanšu instrumentiem
vai finanšu instrumentu grupu ar līdzīgu izmaksu struktūru. Šis izdevumu un izmaksu atšifrējums ir sagatavots atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvas 2014/65/EU 24(4) pantā un Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 50. pantā. Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Šajā dokumentā minētie izdevumi
un izmaksas ir noteiktas saskaņā ar Luminor Bank spēkā esošo cenrādi un no citām iesaistītajām pusēm saņemto informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu
instrumentu emitentiem, ražotājiem, izplatītājiem. Šis dokuments neietver individuālas atlaides, kas tiek piedāvātas noteiktiem klientiem. Šis dokuments neietver ārvalstu
valūtas maiņas komisijas, kas var tikt piemērotas, ja ieguldījuma valūta atšķiras no klienta bāzes valūtas.

Nordea 1, SICAV
European Corporate Bond Fund, BC-EUR
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU2266983456

Kad klienti veic ieguldījumus Biržā tirgojamos fondos (ETF) vai Luminor Bank AS izplatītajos kopieguldījumu fondos, lielākoties viņiem ir jāsedz izdevumi saistībā
ar finanšu instrumentu (pārvaldības komisija, blakus izdevumi) un izmaksas saistībā ar Luminor Bank AS sniegto ieguldījumu pakalpojumu un (vai)
blakuspakalpojumu (ieguldījumu fonda darījuma izmaksas, sākotnējā parakstīšanās komisija, daļu pārdošanas komisija).

Kopsavilkums
Šajā darījuma izdevumu un izmaksu atšifrējuma sadaļā klients atradīs apkopotu informāciju par visiem gaidāmajiem izdevumiem un izmaksām. Izdevumi un izmaksas ir iedalīti
2 kategorijās – izdevumi un izmaksas saistībā ar finanšu instrumentu un Luminor Bank AS komisijas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu
blakuspakalpojumiem. Informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem trešo pušu finansiāliem pamudinājumiem ir norādīta ailē par finanšu instrumentu izmaksām. Izdevumi
un izmaksas ir apvienotas un izteiktas gan naudas izteiksmē, gan arī procentos no ieguldījuma summas. Izdevumu un izmaksu aprēķins ir veikts, pieņemot, ka ieguldījuma
termiņš (vienreizēja ieguldījuma vai periodisku ikmēneša ieguldījumu veidā) ir viens kalendārais gads. Izdevumu un izmaksu atšifrējums neatspoguļo iespējamās tirgus cenas
svārstības attiecībā uz bāzes finanšu instrumentiem.
€ 1,000 Vienreizēja iemaksa
Izmaksu kategorija

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 6.34

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 63.36

% no kopējā
ieguldījuma
0.63%

€ 2.04

% no kopējā
ieguldījuma
0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 31.72
€ 38.05

3.17%
3.81%

€ 216.01
€ 279.37

2.16%
2.79%

€ 29.74
€ 31.78

4.96%
5.30%

Izdevumi (EUR)

Finanšu instrumenta izmaksas
Luminor bank AS saņemtie trešo pušu
maksājumi
Apkalpošanas izmaksas
Kopā:

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

Izdevumi (EUR)

Te norādīti ikgada izdevumi
indikatīvām sākotnējām
ieguldījuma summām €
1,000, € 10,000 apmērā un
regulāru ieguldījumu
plānam 50 € apmērā
mēnesī.

Izmaksu sadalījums kategorijās *
*Izmaksu sadalījums kategorijās attiecas uz minētajām izmaksām, kas klientam rodas kalendārā gada laikā, veicot noteiktas summas ieguldījumu vienu reizi vai periodiskus
ieguldījumus ik mēnesi. Šīs sadaļas nolūks ir sniegt sīku informāciju par dažādiem izdevumiem, kas maksājami saistībā ar Luminor Bank AS sniegtajiem ieguldījumu
pakalpojumiem un (vai) ieguldījumu blakuspakalpojumiem.
Izdevumi un izmaksas ir norādīti par kalendārā gada ieguldījumiem, kas ir vai nu vienreizējs ieguldījums gada sākumā vai periodiski ikmēneša ieguldījumi nulles ienesīguma
scenārija apstākļos, pieņemot, ka ieguldījums gada beigās tiek pārdots. Izdevumi un izmaksas ir aprēķinātas par pieņemto ieguldījuma summu un ieguldījuma periodu, un šeit
norādītā informācija balstās uz vēsturiskajiem datiem par komisijām, tai skaitā (vajadzības gadījumā) Luminor Bank AS Cenrādi un informāciju, kas minēta PVKIU
pamatdokumentos (UCITS KIID) šim finanšu instrumentu veidam. Aprēķinātās izmaksas un izdevumi var atšķirties no faktiskajām, jo faktiskās komisijas ir atkarīgas no konkrētā
finanšu instrumenta un tirgus, kurā instruments tiek tirgots, kā arī no tirdzniecības apjomiem.

Izmaksu un izdevumu raksturojums
Finanšu instrumentu vienreizējās
izmaksas

Visas izmaksas un izdevumi, kas iekļauti finanšu instrumenta cenā vai pievienoti tai, kuri tiek maksāti produkta ražotājam vai izplatītājam
finanšu instrumentā veiktā ieguldījuma sākumā vai beigās, piemēram, sākotnējā pārvaldības komisija, strukturēšanas komisija, izplatīšanas
komisija.

Finanšu instrumentu pastāvīgās
izmaksas

Visas pastāvīgās izmaksas un ieturējumi saistībā ar finanšu instrumenta pārvaldību, kas tiek ieturēti no finanšu instrumenta vērtības laikā,
kad ir veikts ieguldījums finanšu instrumentā, piemēram, pārvaldības komisijas, apkalpošanas izdevumi, maiņas komisijas, vērtspapīru
aizdošanas izdevumi un nodevas, finansēšanas izdevumi.

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas

Visi ar darījumiem saistītie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu iegādes un pārdošanas rezultātā.

Finanšu instrumentu papildu izmaksas Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta piegādātājs
var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām izmaksām.
Vienreizējie apkalpošanas izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojumu sākumā un beigās: noguldījuma
komisijas, izbeigšanas komisijas

Pastāvīgie apkalpošanas izdevumi

Visi pastāvīgie izdevumi un izmaksas, kas maksājamas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam par klientam sniegtajiem pakalpojumiem:
pārvaldnieka komisijas vai konsultāciju komisijas pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojumu darījumu izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar darījumu izpildi, ko veic ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai citas puses: brokeru komisijas,
iestāšanās un izstāšanās izmaksas, platformas komisijas, uzcenojums (iekļauts darījuma cenā), zīmognodeva, darījumu nodeva un valūtas
maiņas izdevumi.

Ar blakuspakalpojumiem saistītie
izdevumi

Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas un
pētījumu izmaksas, kuras ietur ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs.

Pakalpojumu papildu izdevumi

Pie šīm izmaksām pieder komisija par rezultātu, kuru pakalpojuma sniedzējs var aprēķināt atsevišķi no pastāvīgajām komisijām.

€ 1,000 Vienreizēja iemaksa

Teenustasud

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 6.34

0.63%

€ 63.36

0.63%

€ 2.04

0.34%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Ar darījumiem saistītās izmaksas
Papildu izmaksas
Vienreizējie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Darījumu izdevumi
Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 19.72

1.97%

€ 198.19

1.98%

€ 17.74

2.96%

€ 12.00

1.20%

€ 17.82

0.18%

€ 12.00

2.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izdevumu kumulatīvā ietekme uz ieguldījumiem ar dažādu termiņu**
**Šeit norādītie rezultāti tiek izmantoti tikai ilustratīvā nolūkā, lai parādītu kumulatīvo ietekmi, kādu uz peļņu atstāj izdevumi un komisijas negatīva (-5%), neitrāla (0%) un
pozitīva (+5%) rezultātu scenārija gadījumā. Ne vienmēr šie scenāriji sakņojas objektīvā datu analīzē, un tie nekādā gadījumā nav uzskatāmi par nākotnes rezultātu prognozi.
Absolūtā ieguldījumu peļņa tiek aprēķināta kopumā un nozīmē kopējos ienākumus attiecīgā ieguldījuma termiņa laikā.
Finanšu instrumentu pastāvīgie, ar pakalpojumiem saistītie blakus un (vai) papildu izdevumi ir aprēķināti, balstoties uz ieguldījumu vidējo vērtību katra kalendārā gada laikā.
Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu sākotnējie vienreizējie izdevumi un finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no sākotnējās
ieguldījuma summas. Finanšu instrumentu un (vai) pakalpojumu izbeigšanas vienreizējie izdevumi un darījumu izdevumi aprēķināti atkarībā no ieguldījuma vērtības
ieguldījuma termiņa beigās.

Gada peļņa

Kopējie ieņēmumi (vidējā gada peļņa) pēc komisiju atskaitījumiem
Ieguldījumu termiņš
1 gads
3 gadi
5 gadi
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)
(€ un ieguldījuma %)

Ieguldījuma summa

5%

0%

€ 1 000.00

10.80 (1.08% )

76.24 (2.48% )

147.50 (2.79% )

€ 10 000.00

208.67 (2.09% )

1075.59 (3.46% )

2016.14 (3.74% )

€ 1 000.00

-38.05 (-3.81% )

-74.01 (-2.53% )

-109.51 (-2.29% )

€ 10 000.00

-279.37 (-2.79% )
-86.90 (-8.69% )
-767.41 (-7.67% )

-438.13 (-1.48% )
-209.81 (-7.55% )
-1807.24 (-6.43% )

-594.30 (-1.22% )
-319.28 (-7.40% )
-2729.97 (-6.18% )

€ 1 000.00

-5%

€ 10 000.00

Izmaksu sadalījums ieguldījuma perioda laikā ***
*** Zemāk ievietotajā tabulā atspoguļota izdevumu un izmaksu līkne ieguldījumiem ar 5 gadu termiņu, sākotnējo ieguldījumu summu € 1 000 apmērā un nulles pieaugumu.
Procentu vērtība tiek aprēķināta, pieņemot, ka sākotnējā ieguldījuma summa ir € 1 000.

Kopējās izmaksas (€)

€ 30.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 5.00

2.83%

1.82%

1.81%

1.80%

2.69%

2

3

4

5

€ 0.00
1

Gads

