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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10.27

1.03%

€ 103.24

1.03%

€ 3.37

0.56%

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

€ 7.86

0.79%

€ 78.21

0.78%

€ 2.52

0.42%

€ 22.15
€ 40.28

2.22%
4.03%

€ 157.15
€ 338.60

1.57%
3.39%

€ 16.15
€ 22.04

2.69%
3.67%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Apkalpošanas izdevumi

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 18.13

1.81%

€ 181.45

1.81%

€ 5.89

0.98%

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 22.15

2.22%

€ 157.15

1.57%

€ 16.15

2.69%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

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

8.52 (0.85% )

72.74 (2.37% )

141.03 (2.67% )

€ 10 000.00

149.36 (1.49% )

791.30 (2.57% )

1473.81 (2.79% )

€ 1 000.00

-40.28 (-4.03% )
-338.60 (-3.39% )
-89.08 (-8.91% )
-826.56 (-8.27% )

-75.55 (-2.58% )
-691.54 (-2.36% )
-209.60 (-7.54% )
-2032.00 (-7.29% )

-109.52 (-2.29% )
-1031.59 (-2.15% )
-314.30 (-7.27% )
-3079.17 (-7.10% )

€ 10 000.00
€ 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

3.31%

1.78%

1.75%

1.71%

2.40%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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 Fund of Funds, SICAV
Fondu fondi
Fondu fondi (apkopojums) EUR

ISIN/ID:

Fund of Funds

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 12.40

1.24%

€ 124.00

1.24%

€ 4.07

0.68%

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

€ 7.31

0.73%

€ 73.13

0.73%

€ 2.34

0.39%

€ 22.15
€ 41.86

2.22%
4.19%

€ 157.15
€ 354.27

1.57%
3.54%

€ 16.15
€ 22.56

2.69%
3.76%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Apkalpošanas izdevumi

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 19.71

1.97%

€ 197.12

1.97%

€ 6.41

1.07%

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 22.15

2.22%

€ 157.15

1.57%

€ 16.15

2.69%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

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

6.89 (0.69% )

67.58 (2.20% )

131.90 (2.51% )

€ 10 000.00

133.30 (1.33% )

740.14 (2.41% )

1383.30 (2.63% )

€ 1 000.00

-41.86 (-4.19% )
-354.27 (-3.54% )
-90.62 (-9.06% )
-841.85 (-8.42% )

-80.11 (-2.75% )
-736.76 (-2.52% )
-213.61 (-7.70% )
-2071.76 (-7.45% )

-116.84 (-2.45% )
-1104.10 (-2.31% )
-320.10 (-7.43% )
-3136.63 (-7.25% )

€ 10 000.00
€ 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%

1.93%

1.89%

1.86%

2.53%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 7.81

0.78%

€ 78.75

0.79%

€ 2.50

0.42%

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

€ 4.18

0.42%

€ 41.91

0.42%

€ 1.40

0.23%

€ 12.15
€ 24.14

1.22%
2.41%

€ 57.15
€ 177.81

0.57%
1.78%

€ 10.15
€ 14.05

1.69%
2.34%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Apkalpošanas izdevumi

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 11.99

1.20%

€ 120.66

1.21%

€ 3.90

0.65%

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 12.15

1.22%

€ 57.15

0.57%

€ 10.15

1.69%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

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

25.31 (2.53% )

104.53 (3.37% )

189.82 (3.54% )

€ 10 000.00

316.67 (3.17% )

1106.98 (3.56% )

1957.79 (3.64% )

€ 1 000.00

-24.14 (-2.41% )
-177.81 (-1.78% )
-73.59 (-7.36% )
-672.29 (-6.72% )

-47.67 (-1.62% )
-414.76 (-1.40% )
-185.31 (-6.60% )
-1790.84 (-6.37% )

-70.65 (-1.45% )
-646.00 (-1.33% )
-283.67 (-6.45% )
-2775.36 (-6.29% )

€ 10 000.00
€ 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.

€ 20.00

Kopējās izmaksas (€)

€ 18.00
€ 16.00
€ 14.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

1.70%

1.18%

1.17%

1.16%

1.86%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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
Sabalansētie fondi EUR

ISIN/ID:

LU0227384020

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 8.72

0.87%

€ 87.21

0.87%

€ 2.86

0.48%

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

€ 9.00

0.90%

€ 90.00

0.90%

€ 2.90

0.48%

€ 17.15
€ 34.87

1.72%
3.49%

€ 107.15
€ 284.36

1.07%
2.84%

€ 13.15
€ 18.91

2.19%
3.15%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Apkalpošanas izdevumi

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 17.72

1.77%

€ 177.21

1.77%

€ 5.76

0.96%

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 17.15

1.72%

€ 107.15

1.07%

€ 13.15

2.19%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

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

14.19 (1.42% )

79.86 (2.59% )

149.77 (2.83% )

€ 10 000.00

206.21 (2.06% )

863.00 (2.80% )

1562.02 (2.95% )

€ 1 000.00

-34.87 (-3.49% )
-284.36 (-2.84% )
-83.93 (-8.39% )
-774.93 (-7.75% )

-69.37 (-2.37% )
-629.32 (-2.14% )
-204.27 (-7.33% )
-1978.40 (-7.08% )

-102.64 (-2.14% )
-962.04 (-2.00% )
-308.93 (-7.12% )
-3024.99 (-6.95% )

€ 10 000.00
€ 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

2.77%

1.74%

1.71%

1.68%

2.36%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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
Akciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0278529986

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 8.63

0.86%

€ 86.32

0.86%

€ 2.85

0.47%

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

€ 9.00

0.90%

€ 90.00

0.90%

€ 2.88

0.48%

€ 22.15
€ 39.78

2.22%
3.98%

€ 157.15
€ 333.47

1.57%
3.33%

€ 16.15
€ 21.88

2.69%
3.65%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Apkalpošanas izdevumi

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 17.63

1.76%

€ 176.32

1.76%

€ 5.73

0.96%

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 22.15

2.22%

€ 157.15

1.57%

€ 16.15

2.69%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

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

9.03 (0.90% )

74.37 (2.42% )

143.92 (2.73% )

€ 10 000.00

154.63 (1.55% )

808.10 (2.62% )

1503.59 (2.84% )

€ 1 000.00

-39.78 (-3.98% )
-333.47 (-3.33% )
-88.59 (-8.86% )
-821.56 (-8.22% )

-74.10 (-2.53% )
-676.68 (-2.31% )
-208.33 (-7.49% )
-2018.95 (-7.24% )

-107.21 (-2.24% )
-1007.72 (-2.10% )
-312.46 (-7.22% )
-3060.25 (-7.05% )

€ 10 000.00
€ 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%

1.73%

1.70%

1.67%

2.36%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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:

Mixed 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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10.46

1.05%

€ 104.59

1.05%

€ 3.40

0.57%

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

€ 9.64

0.96%

€ 96.40

0.96%

€ 3.14

0.52%

€ 17.15
€ 37.25

1.72%
3.72%

€ 107.15
€ 308.14

1.07%
3.08%

€ 13.15
€ 19.68

2.19%
3.28%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Apkalpošanas izdevumi

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Izmaksu kategorija

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī
Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Vienreizējās izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Pastāvīgas izmaksas

€ 20.08

2.01%

€ 200.77

2.01%

€ 6.53

1.09%

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 0.02

0.00%

€ 0.22

0.00%

€ 0.01

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

€ 17.15

1.72%

€ 107.15

1.07%

€ 13.15

2.19%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

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

11.75 (1.17% )

72.10 (2.35% )

136.03 (2.58% )

€ 10 000.00

181.84 (1.82% )

785.37 (2.55% )

1424.64 (2.70% )

€ 1 000.00

-37.25 (-3.72% )
-308.14 (-3.08% )
-86.25 (-8.62% )
-798.11 (-7.98% )

-76.23 (-2.61% )
-697.96 (-2.38% )
-210.31 (-7.57% )
-2038.73 (-7.32% )

-113.65 (-2.38% )
-1072.10 (-2.24% )
-317.66 (-7.36% )
-3112.21 (-7.19% )

€ 10 000.00
€ 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

3.01%

1.97%

1.93%

1.89%

2.57%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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
Obligāciju fondi EUR

ISIN/ID:

LU0064321150

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 4.76

0.48%

€ 47.58

0.48%

€ 1.55

0.26%

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

€ 3.60

0.36%

€ 36.00

0.36%

€ 1.16

0.19%

€ 12.15
€ 20.51

1.22%
2.05%

€ 57.15
€ 140.73

0.57%
1.41%

€ 10.15
€ 12.87

1.69%
2.14%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

€ 8.36

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

0.84%

€ 83.58

0.84%

€ 2.72

0.45%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 12.15

1.22%

€ 57.15

0.57%

€ 10.15

1.69%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izmaksu kategorija

Apkalpošanas izdevumi

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

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

29.03 (2.90% )

116.58 (3.74% )

211.53 (3.91% )

€ 10 000.00

354.68 (3.55% )

1230.18 (3.94% )

2179.66 (4.02% )

€ 1 000.00

-20.51 (-2.05% )
-140.73 (-1.41% )
-70.05 (-7.00% )
-636.14 (-6.36% )

-37.01 (-1.25% )
-305.79 (-1.03% )
-175.94 (-6.25% )
-1695.01 (-6.00% )

-53.24 (-1.09% )
-468.09 (-0.95% )
-269.86 (-6.10% )
-2634.23 (-5.93% )

€ 10 000.00
€ 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.

€ 16.00

Kopējās izmaksas (€)

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

1.34%

0.83%

0.82%

0.81%

1.52%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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
Rezerves fondi
Rezerves fondi (apkopojums) EUR

ISIN/ID:

Reserve 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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 2.93

0.29%

€ 29.32

0.29%

€ 0.95

0.16%

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

€ 0.75

0.08%

€ 7.50

0.08%

€ 0.24

0.04%

€ 12.15
€ 15.83

1.22%
1.58%

€ 57.15
€ 93.97

0.57%
0.94%

€ 10.15
€ 11.35

1.69%
1.89%

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

€ 3.68

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

0.37%

€ 36.82

0.37%

€ 1.20

0.20%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izmaksas

€ 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

€ 12.15

1.22%

€ 57.15

0.57%

€ 10.15

1.69%

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

Izmaksu kategorija

Apkalpošanas izdevumi

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

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

33.83 (3.38% )

132.25 (4.23% )

239.98 (4.40% )

€ 10 000.00

402.61 (4.03% )

1386.86 (4.42% )

2464.16 (4.50% )

€ 1 000.00

-15.83 (-1.58% )
-93.97 (-0.94% )
-65.49 (-6.55% )
-590.54 (-5.91% )

-23.15 (-0.78% )
-167.19 (-0.56% )
-163.74 (-5.79% )
-1573.08 (-5.55% )

-30.42 (-0.62% )
-239.87 (-0.48% )
-251.75 (-5.64% )
-2453.11 (-5.47% )

€ 10 000.00
€ 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 (€)

€ 12.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 4.00
€ 2.00

0.87%

0.37%

0.37%

0.36%

1.08%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 2.88

0.29%

€ 29.85

0.30%

XXX

XXX

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

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 92.00
€ 94.88

9.20%
9.49%

€ 117.42
€ 147.27

1.17%
1.47%

XXX
XXX

XXX
XXX

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

€ 2.88

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

0.29%

€ 29.85

0.30%

XXX

XXX

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Papildu izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 80.00

8.00%

€ 99.51

1.00%

XXX

XXX

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 12.00

1.20%

€ 17.91

0.18%

XXX

XXX

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Izmaksu kategorija

Apkalpošanas izdevumi

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

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

-46.95 (-4.70% )

23.87 (0.79% )

101.49 (1.95% )

€ 10 000.00

346.55 (3.47% )

1300.42 (4.16% )

2342.24 (4.30% )

€ 1 000.00

-94.88 (-9.49% )
-147.27 (-1.47% )
-142.81 (-14.28% )
-641.10 (-6.41% )

-124.51 (-4.34% )
-241.63 (-0.81% )
-258.63 (-9.49% )
-1636.60 (-5.78% )

-153.95 (-3.29% )
-335.09 (-0.68% )
-362.51 (-8.61% )
-2528.66 (-5.66% )

€ 10 000.00
€ 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 (€)

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

5.49%

1.48%

1.48%

1.47%

5.47%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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.

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

ISIN/ID:

Baltic Equities

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

€ 20.65
€ 20.65

2.06%
2.06%

€ 77.80
€ 77.80

0.78%
0.78%

XXX
XXX

XXX
XXX

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

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

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Papildu izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 8.65

0.86%

€ 59.86

0.60%

XXX

XXX

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 12.00

1.20%

€ 17.95

0.18%

XXX

XXX

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Izmaksu kategorija

Apkalpošanas izdevumi

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

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

28.92 (2.89% )

109.86 (3.54% )

199.09 (3.70% )

€ 10 000.00

418.76 (4.19% )

1446.35 (4.61% )

2575.29 (4.69% )

€ 1 000.00

-20.65 (-2.06% )
-77.80 (-0.78% )
-70.27 (-7.03% )
-574.36 (-5.74% )

-44.57 (-1.51% )
-113.49 (-0.38% )
-184.59 (-6.58% )
-1524.76 (-5.37% )

-68.55 (-1.41% )
-149.05 (-0.30% )
-287.77 (-6.56% )
-2379.33 (-5.29% )

€ 10 000.00
€ 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%

1.49%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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:

Foreign Equities

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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 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

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

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

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Papildu izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 100.00

10.00%

€ 100.00

1.00%

XXX

XXX

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 12.00

1.20%

€ 17.91

0.18%

XXX

XXX

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Izmaksu kategorija

Apkalpošanas izdevumi

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

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

-136.00 (-4.76% )
-153.63 (-0.51% )
-269.72 (-9.95% )
-1566.31 (-5.52% )

-160.00 (-3.43% )
-189.23 (-0.38% )
-369.20 (-8.80% )
-2421.73 (-5.40% )

€ 10 000.00
€ 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%

1

2

3

4

5

€ 0.00

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 vērtspapīri 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

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 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

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

Finanšu instrumentu darījumu
izmaksas
Finanšu instrumentu papildu
Pie šiem izdevumiem pieder maksa par rezultātiem un pārvaldniekam maksājamie diferencētie peļņas procenti, kurus produkta
izmaksas
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 Visi izdevumi un izmaksas saistībā ar ieguldījumu blakuspakalpojumiem, kas nav iekļauti augšminētajos izdevumos. Turēšanas izmaksas
izdevumi
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

Finanšu
instrumentu
izmaksas

Regulārs ieguldījumu plāns
€50/mēnesī

Izdevumi (EUR)

% no kopējā
ieguldījuma

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

Ar darījumiem saistītās
izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Papildu izmaksas

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

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

€ 100.00

10.00%

€ 395.65

3.96%

XXX

XXX

Ar blakuspakalpojumiem
saistītie izdevumi

€ 12.00

1.20%

€ 17.64

0.18%

XXX

XXX

Papildu izdevumi

€ 0.00

0.00%

€ 0.00

0.00%

XXX

XXX

Izmaksu kategorija

Apkalpošanas izdevumi

€ 10,000 Vienreizēja iemaksa

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

-136.00 (-4.76% )
-447.77 (-1.52% )
-269.72 (-9.95% )
-1811.32 (-6.44% )

-160.00 (-3.43% )
-482.13 (-0.98% )
-369.20 (-8.80% )
-2637.00 (-5.94% )

€ 10 000.00
€ 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%

1

2

3

4

5

€ 0.00

Gads

