
 

 
 
 

 
Klienta anketa ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu saņemšanai   

 Juridiskām personām  

 Zemāk norādītās sadaļas nepieciešams aizpildīt, lai noteiktu ABLV Asset Management, IPAS ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu 
piemērotību un atbilstību Jūsu interesēm. Anketas nepilnīgas vai nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas 
gadījumā ABLV Asset Management, IPAS saskaņā ar LR likumdošanu nav tiesību sniegt ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumus.  

 

 1. Informācija par klientu (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)  

 Klients                   
 

 
  juridiskās personas nosaukums  klienta kods  

 
Vai Jūsu uzņēmumam ir piešķirts profesionālā klienta1 statuss kādā no ES valstīm attiecībā uz visiem ieguldījumu pakalpojumiem un 
instrumentiem?  

  nē  jā  

 Atzīmējiet raksturojumu, kas attiecas uz Jūsu uzņēmumu. Ja neviens no raksturojumiem neatbilst Jūsu uzņēmumam, pārejiet pie nākamās sadaļas 
aizpildīšanas. 

Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencētā un uzraudzītā iestāde: 

 

    kredītiestāde  sabiedrība, kas veic darījumus uz pašu rēķina iespējas līgumu, 
nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai 
atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos, un kuras vienīgais 
mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu 
tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai 
veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā 
tirgū, ja atbildību par šādu sabiedrību noslēgto līgumu izpildes 
nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū 

 

    ieguldījumu brokeru sabiedrība   

    cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde   

    ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrība 

  
      

    apdrošinātājs  cita sabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu   

    pensiju fonds  
instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros 

 

    preču dīleris    

 Komercsabiedrība, kas atbilst vismaz divām no minētajām prasībām:  

    pašu kapitāls ne mazāks   neto apgrozījums ne mazāks   bilances vērtība ne mazāka   
    kā 2 000 000 EUR  kā 40 000 000 EUR  kā 20 000 000 EUR  

  Valsts vai pašvaldība, valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālā banka vai cita starptautiskā finanšu institūcija  

  Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros, proti, viena  

  
darījuma ar akcijām un ieguldījumu fondiem apmērs ir vismaz 50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā, darījumos ar obligācijām — vismaz 
200 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā un darījumos ar atvasinātiem līgumiem — 1 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.  

     
     
     
    klienta vai tā pārstāvja paraksts  

1 Klients, kuram ir attiecīga pieredze, zināšanas un kompetence, lai patstāvīgi pieņemtu ieguldījumu lēmumus un pienācīgi novērtētu ieguldījumu riskus. 
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 2. Informācija par personu, kas pieņem ieguldījumu lēmumus (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)  

  Apliecinu, ka ieguldījumu lēmumus pieņems šāda persona:  

         
  vārds, uzvārds, dzimšanas datums / personas kods    

 Izglītība  augstākā ekonomiskā   cita augstākā        
   vai finanšu  norādiet  

   cits        
    norādiet  

 Vai minētā persona ir ieņēmusi amatu, kas prasa zināšanas finanšu tirgu jomā, ilgāk par vienu gadu?  

  nē  

  jā,        
  amats un darba vieta   

 Vai minētā persona seko jaunumiem finanšu tirgos?     

 

 
 nē  jā   

 
 3. Klienta finanšu stāvokļa raksturojums (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)  

 
Galvenais uzņēmuma 
darbības virziens        

  norādiet  

 Vai uzņēmums ir   nē  jā  

 

neatņemama daļa no  
uzņēmumu grupas 
(holdinga)?  

 
Holdinga darbības 
virziens        

  norādiet  

 Uzņēmuma / holdinga   <2 000 000  ≥2 000 000  

 
pašu kapitāls (EUR  
ekvivalentā)  

 Uzņēmuma regulārā ienākuma avots un gada vidējais ienākumu apjoms (EUR ekvivalentā)  

   ienākumi no          darījumi ar finanšu        

  
uzņēmuma 
pamatdarbības 

summa 

  
instrumentiem summa 

 

   dividendes         cits        
   summa   norādiet avotu un summu   

 Uzņēmuma likvīdie aktīvi (EUR ekvivalentā)  

 
Naudas līdzekļi un 
īstermiņa depozīti        Finanšu instrumenti        

  norādiet  norādiet  

 Uzņēmuma citi aktīvi (EUR ekvivalentā)  

 
Termiņnoguldījumi  
(virs 1 gada)       

Investīcijas 
nekustamajā  
īpašumā        

   norādiet   norādiet  

 Citi ieguldījumi         
   norādiet  

 Esošās finanšu saistības (% no kopējiem aktīviem)                  

   <50%  >50%  

     
    klienta vai tā pārstāvja paraksts  
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Ikmēneša izdevumu vidējais apmērs, ieskaitot regulāro finanšu saistību maksājumus (kredīta, līzinga, darba algas, nodokļu, nomas un 
komunālie maksājumi vai citu saistību maksājumi) (EUR ekvivalentā)  

         
  norādiet  

 
 4. Informācija par pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem (šī sadaļa nav jāaizpilda, ja esat profesionāls klients)  

 Lūdzu, norādiet, pieredze darījumos ar kādiem finanšu instrumentiem vai operācijām ir personai, kas pieņem ieguldījumu lēmumus:  

 Iepriekš   finanšu instrumentu portfeļa pārvaldības pakalpojums  

 
izmantotie pakalpojumi 

 ieguldījumu konsultācijas  

 
 

 brokeru pakalpojumi  

   cits        
    norādiet  

 
Finanšu instruments / operācijas 
nosaukums 

Pārzinu šo instrumentu 
un izprotu ar to 
saistītus riskus  

Darījumu veikšanas pieredze 

 

Darījumu skaits 
pēdējā pusgada 
laikā  

Viena darījuma 
vidējais apjoms 
(EUR 
ekvivalentā)  Darba ar instrumentu periods 

  

Vienkāršie parāda instrumenti 
(korporatīvās obligācijas, 
valdības obligācijas, obligācijas 
ar mainīgu procentu likmi, naudas 
tirgus instrumenti un citi parāda 
vērtspapīri, kas neietver 
atvasinātus instrumentus) 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  

Subordinētās korporatīvās 
obligācijas un obligācijas ar  
put / call opciju 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  

Kapitāla vērtspapīri, kas tiek tirgoti 
regulētajā tirgū1, t.sk. akcijas un 
depozitārie sertifikāti (ADR, GDR, 
RDR) 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Fondi (ETF), kas tiek tirgoti 
regulētajā tirgū1 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 
 

  
Ieguldījumu fondu apliecības  nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 

  
Alternatīvu ieguldījumu fondu  
(AIF) ieguldījumu apliecības 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 
 

  

Darījumi ar finansēšanas 
izmantošanu / maržinālā 
tirdzniecība 

 nē  jā   <5  ≥5          <par 1 gadu  ≥par 1 gadu 

 
 
 5. Informācija par plānotajiem ieguldījumiem (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)  

 Ieguldījumu termiņš  

    līdz 2 gadiem  2 – 5 gadi  virs 5 gadiem  

 Aktīvi pārvaldīšanā attiecībā pret uzņēmuma kopējiem aktīviem veidos  

   <50%  50% – 70%  70% – 90%  >90%  

           

     
    klienta vai tā pārstāvja paraksts  

1 Regulētais tirgus – ES un OECD valstis, kā arī Norvēģijas, Krievijas Federācijas un Honkongas valsts licencēti uzraugāmie tirgus organizētāji. 
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 Neplānota īstermiņa nepieciešamība pēc likvīdiem aktīviem  

  Uzņēmumam var būt nepieciešami visi likvīdie aktīvi jebkurā laikā  

  Uzņēmumam var būt nepieciešami 25% un vairāk no likvīdiem aktīviem  

  Uzņēmumam var būt nepieciešami līdz 10% no likvīdiem aktīviem  

  Uzņēmumam nav plānots veikt nozīmīgu līdzekļu izņemšanu  

 Ieguldījumu mērķi (atzīmējiet tikai vienu variantu)  

  Uzņēmuma ieguldījuma mērķis — saglabāt sākotnēji ieguldīto summu.  

  Uzņēmuma ieguldījuma mērķis — līdzekļu uzkrāšana, turklāt, uzņēmums vēlas ierobežot savu ieguldījumu risku.  

  Uzņēmuma ieguldījuma mērķis — panākt lielāku kapitāla pieaugumu nekā to nodrošina ieguldījumi ar zemu un   
  mērenu risku, bet tajā pašā laikā uzņēmums vēlas ierobežot savu ieguldījumu risku.  

  Uzņēmuma ieguldījuma mērķis — maksimālās peļņas sasniegšana, uzņēmums ir gatavs augstam riskam, lai   
  sasniegtu mērķi.  

 Kādu ienākuma līmeni uzņēmums uzskata par apmierinošu? (atzīmējiet tikai vienu variantu)  

  Ienākumi, kas nav zemāki par ienākumiem no termiņdepozīta, kas izvietots uz gadu drošās bankās, pie tam 
uzņēmums vēlas izvairīties no ieguldījumiem riskantos vērtspapīru tirgus instrumentos. 

 
   

  Ienākumi, kas ir augstāki par termiņdepozītu likmēm un ir stabili, bet riski ir minimizēti.   

  Ienākumi ievērojami pārsniedz termiņdepozītu likmes drošās bankās, pie tam uzņēmums ir gatavs pieņemt riskus, 
kas ir saistīti ar ieguldījumiem riskantos vērtspapīru tirgus instrumentos. 

 
   

 Maksimālais pieņemamais zaudējumu apjoms  

  zaudējumi nav pieņemami   

  līdz 10% no sākotnējiem ieguldījumiem   

  10% – 20% no sākotnējiem  ieguldījumiem  

  virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem  
 
 6. Klienta apliecinājums   

 Apliecinu, ka es būšu visu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks.  

 

 
Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt ABLV Bank, AS un  
ABLV Asset Management, IPAS, par izmaiņām informācijā, tai skaitā par personas, kas pieņem ieguldījumu lēmumus, maiņu.  
 
Esmu brīdināts, ka anketas nepilnīgas vai nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas gadījumā, ieguldījumu 
pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējs nespēs izvērtēt pieteiktā pakalpojuma piemērotību un atbilstību manām interesēm un saskaņā ar  
LR likumdošanu nevar sniegt ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumus. 
 
Ar ABLV Bank, AS, ABLV Asset Management, IPAS un ABLV Capital Markets, IBAS vispārējiem darījumu noteikumiem, kā arī Noteikumiem par 
rīkojumu darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildi, iepazinos, tos pilnībā saprotu un atzīstu par sev saistošiem.  

 Klienta pārstāvis        
  vārds, uzvārds  

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads klienta vai tā pārstāvja paraksts  

 Aizpildīšanas vieta         
  pilsēta, valsts  
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 Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēja / Bankas darbinieka atzīmes  

 Pārbaudīts  

 Klienta interesēm 
atbilstoša riska 
stratēģija  

 Konservatīvā   

  Mērenā   

  Mēreni agresīvā   

  Agresīvā  

 Klientam var piedāvāt 
šādus produktus    

 Attīstības valstu obligācijas  

  Obligācijas ar augstu ienesīgumu  

  Akcijas  

 
 

 Nav atbilstoša produkta  

 
ABLV Capital Markets, 
IBAS pilnvarotais    

 darbinieks darbinieka paraksts un vārds, uzvārds  

 
ABLV Bank, AS 
pilnvarotais darbinieks   

  darbinieka paraksts un vārds, uzvārds  

 Datums                   
 

  
  diena mēnesis gads   
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