Danske Bank izmaksu
rokasgrāmata
Pirms ieguldāt, iepazīstieties ar aptuvenajām izmaksām

Gūstiet labāku ieskatu par
izmaksām, ieguldot ar
Danske Bank
Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, ir svarīgi zināt ar potenciālajiem darījumiem saistītās
izmaksas. Tieši tāds ir šīs rokasgrāmatas mērķis - nodrošināt, lai jums kā ieguldītājam būtu
viegli iegūt informāciju par potenciālajām izmaksām saistībā ar noteiktu vērtspapīru
darījumiem, piemēram, akcijām vai obligācijām.

Saturs
Fondi
Danske Invest akciju un sabalansētie fondi
Akcijas

Nākamajās lappusēs jūs atradīsiet sarakstu ar
potenciālajām izmaksām, kas saistītas ar dažāda
veida vērtspapīru pirkšanu un turēšanu. Te
atradīsiet izmaksu piemērus darījumiem ar
dažādiem produktiem - mēs esam izdalījuši
atsevišķi attiecīgo instrumentu izmaksas un
pakalpojumu izmaksas. Izmaksas atradīsiet gan
summāri, gan izteiktas procentos.
Šīs izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz
vispārīgiem darījumu piemēriem un šā brīža
izmaksām. Taču arī šajā gadījumā rokasgrāmata
var nodrošināt labu ieskatu, kas var būt vērtīgs
palīgs, izlemjot, kā ieguldīt.

Jūsu individuālās izmaksas var
atšķirties
Svarīgi atzīmēt, ka šajā pārskatā ietvertās
izmaksas ir balstītas uz standarta un / vai vidējām
izmaksām un komisijām, neņemot vērā jūsu
personīgās atlaides. Līdz ar to jūsu individuālās
izmaksas var atšķirties no šeit uzskaitītajām.
Ja vēlaties uzzināt precīzas izmaksas un
komisijas, kas saistītas ar konkrētu darījumu, kuru
grasāties veikt, lūdzu, sazinieties ar Danske Bank.
Mēs informēsim jūs par precīzām jūsu
individuālajām izmaksām regulāri izsūtītos
pārskatos.
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Vairāk par šo dokumentu
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķiem produktiem,
piemēram, FX- produktiem un procentu likmju
atvasinātajiem finanšu instrumentiem, informācija
par potenciālajām izmaksām šajā dokumentā nav
iekļauta, taču to varat atrast materiālos, kuros
aprakstīti šie produkti.

6

Attīstīto valstu akcijas
Citu valstu akcijas
Baltijas akcijas
Obligācijas

Pirms izlemjat, kā ieguldīt, gūstiet
ieskatu par potenciālajām izmaksām
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Ārvalstu obligācijas – Attīstītās valstis
Ārvalstu obligācijas – Citas valstis
Ārvalstu obligācijas – Lietuva

Jums vajadzētu ņemt vērā, ka daži specifiski
vērtspapīri ar viszemākajām izmaksām ne vienmēr
radīs vislielāko tīro peļņu. Turklāt daži vērtspapīri,
kuri ietverti piemēros, var nebūt jums piemēroti, ja
tie neatbilst jūsu ieguldījumu profilam. Jūsu profils
tiek noteikts, pamatojoties uz jūsu pieredzi un
zināšanām, spēju uzņemties zaudējumus, riska
toleranci, ieguldījuma termiņu un mērķiem. Mūsu
konsultanti palīdzēt identificēt jums piemērotas
ieguldījumu produktus.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar
Danske Bank.
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Fondi
Danske Invest akcijas un sabalansētie fondi

Izmaksu piemērs

Šeit jūs atradīsiet ieskatu par izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu
veidu un saistītajiem pakalpojumiem

Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Produkta apraksts
Ieguldījumu fonds ir kopīgi ieguldīto aktīvu kopums, kas pieder fondu daļu turētājiem atbilstoši viņu
valdījumā esošo vienību vērtībai.

500

Valūta

Termiņš

EUR

1 gads

Summa

Procenti

0

0

EUR 3 – 14

0.6 – 2.8%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

EUR 3 – 14

0.6 – 2.8%

Summa

Procenti

EUR 2.5 – 7.5

0.5 – 1.5%

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

EUR 1.85 – 6.63

0.37 – 1.33%

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 4.35 – 14.13

0.87 – 2.33%

Kopējās izmaksas:

EUR 7.35 – 28.13

1.47 – 5.63%

Izmaksu pozīcijas
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt no:
Iegādes komisija, glabāšanas komisija.
Iespējama pārdošanas komisija.

Finanšu instruments:

Vienreizējas izmaksas:
Pastāvīgās izmaksas:

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

Vienreizējās izmaksas:

Pamudinājumi:
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Akcijas
Attīstīto valstu akcijas

Izmaksu piemērs

Šeit jūs atradīsiet ieskatu par izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu
veidu un saistītajiem pakalpojumiem

Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Produkta apraksts
Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina, ka akciju turētājam pieder proporcionāla daļa no uzņēmuma.
Akciju turēšana dod noteiktas tiesības, piemēram, tiesības uz daļu no uzņēmēja izmaksātās
peļņas un tiesības balsot akcionāru sapulcēs.

Valūta

Termiņš

EUR

1 gads

Summa

Procenti

Vienreizējas izmaksas:

0

0

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

0

0

Summa

Procenti

Vienreizējās izmaksas:

EUR 40

0.4%

Pastāvīgās izmaksas:

EUR 60

0.6%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Pamudinājumi:

0

0

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 100

1.0%

Kopējās izmaksas:

EUR 100

1.0%

10 000

Izmaksu pozīcijas
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt no:
Iegādes komisija, glabāšanas komisija.
Iespējama pārdošanas komisija.
Šis pārskats aptver Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Dānijas, Holandes, Somijas,
Francijas, Vācijas, Honkongas, Īrijas, Itālijas, Japānas, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Portugāles,
Singapūras, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, Lielbritānijas un ASV akcijas.

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.
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Finanšu instruments:

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

7

Akcijas
Citu valstu akcijas

Izmaksu piemērs

Šeit jūs atradīsiet ieskatu par izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu
veidu un saistītajiem pakalpojumiem

Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Produkta apraksts
Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina, ka akciju turētājam pieder proporcionāla daļa no uzņēmuma.
Akciju turēšana dod noteiktas tiesības, piemēram, tiesības uz daļu no uzņēmēja izmaksātās
peļņas un tiesības balsot akcionāru sapulcēs.

Valūta

Termiņš

EUR

1 gads

Summa

Procenti

Vienreizējas izmaksas:

0

0

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

0

0

Summa

Procenti

Vienreizējās izmaksas:

EUR 40

0.4%

Pastāvīgās izmaksas:

EUR 60

0.6%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Pamudinājumi:

0

0

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 100

1.0%

Kopējās izmaksas:

EUR 100

1.0%

10 000

Izmaksu pozīcijas
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt no:
Finanšu instruments:

Iegādes komisija, glabāšanas komisija.
Iespējama pārdošanas komisija.
Šis pārskats aptver Čehijas, Ungārijas, Polijas, Dienvidāfrikas akcijas.

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.
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Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:
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Izmaksu piemērs
Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Valūta

Termiņš

5000

EUR

1 gads

Summa

Procenti

Vienreizējās izmaksas:

0

0

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

0

0

Summa

Procenti

EUR 30

0.6%

EUR 36

0.72%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Pamudinājumi:

0

0

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 66

1.32%

Kopējās izmaksas:

EUR 66

1.32%

Produkta apraksts
Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina, ka akciju turētājam pieder proporcionāla daļa no uzņēmuma.
Akciju turēšana dod noteiktas tiesības, piemēram, tiesības uz daļu no uzņēmēja izmaksātās peļņas
un tiesības balsot akcionāru sapulcēs.
Izmaksu pozīcijas
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt no:
Iegādes komisija, glabāšanas komisija.
Iespējama pārdošanas komisija.

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.
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Finanšu instruments:

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

I Vienreizējās izmaksas:Ieguldījumupakalpojumi un papildpakalpojumi:
Pastāvīgās izmaksas:
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Izmaksu piemērs
Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Valūta

Termiņš

100 000

EUR

1 gads

Summa

Procenti

Vienreizējās izmaksas:

0

0

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

0

0

Summa

Procenti

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 180

0.18%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Pamudinājumi:

0

0

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 180 – 680

0.18 – 0.68%

Kopējās izmaksas:

EUR 180 – 680

0.18 – 0.68%

Produkta apraksts
Obligācijas ir vērtspapīrs, uz kura pamata obligācijas emitentam ir pienākums atmaksāt obligācijas
nominālvērtību un obligācijas procentus noteiktā dzēšanas datumā (ieguldītājs aizdod naudas
līdzekļus obligācijas emitentam). Galvenie obligāciju veidi ir ar fiksētu procentu likmi, mainīgu
procentu likmi un nulles kupona obligācijas (peļņu veido cenu starpība starp obligācijas emisijas/
pirkšanas cenu un nominālvērtību, kas tiek samaksāta, dzēšot obligāciju).
Šis pārskats ir par Lietuvas obligācijām.
Izmaksu pozīcijas
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt no:
Uzcenojums. Iespējamas pirmstermiņa izbeigšanas izmaksas.
Šis pārskats aptver Austrijas, Austrālijas, Beļģijas, Kanādas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas,
Honkongas, Īrijas, Itālijas, Japānas, Nīderlandes, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Portugāles,
Singapūras, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, Lielbritānijas un ASV obligācijas.

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.
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Finanšu instruments:

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

Vienreizējās izmaksas:
Pastāvīgās izmaksas:
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Izmaksu piemērs
Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Valūta

Termiņš

100 000

EUR

1 gads

Summa

Procenti

Vienreizējās izmaksas:

0

0

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

0

0

Summa

Procenti

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 360

0.36%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Pamudinājumi:

0

0

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 360 – 860

0.36 – 0.86%

Kopējās izmaksas:

EUR 360 – 860

0.36 – 0.86%

Produkta apraksts
Obligācija ir vērtspapīrs, uz kura pamata obligācijas emitentam ir pienākums atmaksāt
obligācijas nominālvērtību un obligācijas procentus noteiktā dzēšanas datumā (ieguldītājs aizdod
naudas līdzekļus obligācijas emitentam). Galvenie obligāciju veidi ir ar fiksētu procentu likmi,
mainīgu procentu likmi un nulles kupona obligācijas (peļņu veido cenu starpība starp obligācijas
emisijas/ pirkšanas cenu un nominālvērtību, kas tiek samaksāta, dzēšot obligāciju).
Izmaksu pozīcijas
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt no:
Uzcenojums. Iespējamas pirmstermiņa izbeigšanas izmaksas.
Šis pārskats aptver Bosnijas, Bulgārijas, Čehijas, Islandes, Izraēlas, Kipras, Horvātijas, Polijas,
Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Dienvidāfrikas Republikas, Turcijas, Ukrainas un
Ungārijas obligācijas (neiekļaujot Krieviju un Ukrainu).

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.

Finanšu instruments:

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

Vienreizējās izmaksas:
Pastāvīgās izmaksas:
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Obligācijas
Ārvalstu obligācijas – Lietuva

Izmaksu piemērs

Šeit jūs atradīsiet ieskatu par izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar attiecīgo ieguldījumu
veidu un saistītajiem pakalpojumiem

Zemāk skatiet izmaksu piemēru, kurā izmaksu pozīcijas atspoguļotas gan procentos, gan
summāri, atbilstoši piemērā izvēlētajai summai

Summa

Valūta

Termiņš

100 000

EUR

1 gads

Summa

Procenti

Vienreizējās izmaksas:

0

0

Pastāvīgās izmaksas:

0

0

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Kopējās finanšu instrumenta izmaksas:

0

0

Summa

Procenti

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 240

0.24%

Visas ar darījumu saistītās izmaksas:

0

0

Maksa par papildpakalpojumiem:

0

0

Saistītās izmaksas:

0

0

Pamudinājumi:

0

0

Kopējās ieguldījumu/papildpakalpojumu izmaksas:

EUR 240 – 740

0.24 - 0.74%

Kopējās izmaksas:

EUR 240 – 740

0.24 - 0.74%

Produkta apraksts
Obligācija ir vērtspapīrs, uz kura pamata obligācijas emitentam ir pienākums atmaksāt
obligācijas nominālvērtību un obligācijas procentus noteiktā dzēšanas datumā (ieguldītājs aizdod
naudas līdzekļus obligācijas emitentam). Galvenie obligāciju veidi ir ar fiksētu procentu likmi,
mainīgu procentu likmi un nulles kupona obligācijas (peļņu veido cenu starpība starp obligācijas
emisijas/ pirkšanas cenu un nominālvērtību, kas tiek samaksāta, dzēšot obligāciju).
Veicot darījumus ar Danske Bank, var rasties gan ar finanšu instrumentiem, gan ar finanšu
pakalpojumiem saistītas izmaksas. Konkrētajam finanšu instrumentam izmaksas var sastāvēt
no:

Finanšu instruments:

Uzcenojums. Iespējamas pirmstermiņa izbeigšanas izmaksas.

Lūdzam ņemt vērā
Šajā lapā norādītās cenas ir tikai izmaksu piemērs, kas saistīts ar šo konkrēto finanšu instrumentu.
Tādējādi individuālās izmaksas var atšķirties, ņemot vērā tirgus apstākļus, termiņu, valūtas, Danske
Bank kredītpolitiku, jūsu darījumu apjomu ar Danske Bank un citus vispārīgus biznesa apsvērumus.
Tāpēc jums vienmēr vajadzētu sazināties ar savu kontaktpersonu Danske Bank, ja vēlaties saņemt
informāciju par precīzām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu plānoto darījumu.

Ieguldījumu pakalpojumi un papildpakalpojumi:

Vienreizējās izmaksas:
Pastāvīgās izmaksas:

16

17

Šo informāciju ir sagatavojusi Danske Bank A/S filiāle Latvijā, Danske Bank A/S Lietuvas filiāle un Danske Bank A/S Igaunijas filiāle.
Danske Bank A/S darbību uzrauga Dānijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finanstilsynet).
Šī informācija nesatur nekādu vienošanos un nerada jebkādas tiesības tās lasītājam, taču ar to ir jāiepazīstas un jāizprot saistībā ar
vispārējām klientu darījumu attiecībām ar Danske Bank A/S.
Šī informācija ir sagatavota mūsu esošajiem un potenciālajiem klientiem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.
Šī informācija nav piedāvājums pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu vai noslēgt jebkādu līgumu attiecībā uz finanšu
instrumentiem vai ieguldījumu pakalpojumiem.
Atsauce uz jebkuru finanšu instrumentu un/vai konkrētu emitentu nesatur ieteikumu vai piedāvājumu pirkt vai pārdot jebkuru šādu
emitenta emitētu finanšu instrumentu.
Šī informācija nav un nevar tikt uzskatīta par ieguldījumu konsultāciju, un tai nevajadzētu būt vienīgajam pamatojumam, lai lasītājs
pieņemtu lēmumu par ieguldījumu vai izlemtu noslēgt ieguldījumu pakalpojumu līgumu.
Šis apraksts nav pietiekams ieguldījumu lēmuma pieņemšanai. Aicinām lasītāju konsultēties pirms jebkura ieguldījumu lēmuma
pieņemšanas vai jebkura ieguldījumu pakalpojuma izmantošanas uzsākšanas.
Šī informācija nav personalizēta. Tā ir balstīta uz standarta un/vai vidējām izmaksām, kā arī uz virkni aprēķinu un pieņēmumu attiecībā uz
ieguldītāju uzvedību un tirgus apstākļiem.Lai gan ar pienācīgu rūpību ir gādāts, lai šī informācija būtu patiesa, kā arī nebūtu maldinoša,
taču tā var būt nepilnīga. Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties, pieņemot lēmumus, pamatojoties uz
šo informāciju.
Lasītājam ir jāapzinās, ka Danske Bank kā globāls bankas pakalpojumu, investīciju pārvaldīšanas, riska pārvaldības un konsultāciju
pakalpojumu sniedzējs institucionālajiem, profesionālajiem un privātiem klientiem, ir iesaistīts plašā darbību spektrā.
Lai gan Danske Bank īstenotās aktivitātes var palīdzēt sniegt pievilcīgus piedāvājumus un pakalpojumus, šādas sadarbības un aktivitātes
var radīt arī noteiktus interešu konfliktus.
Šis saturs ir paredzēts tikai lasītāja personīgai, nekomerciālai lietošanai.
Visas tiesības, tostarp autortiesības, attiecībā uz šajā dokumentā ietverto informāciju ir Danske Bank īpašums. Lasītājs ir laipni aicināts
lejupielādēt un izdrukāt šo informāciju un izgatavot kopijas.
Autortiesības 2018 Danske Bank A/S. Visas tiesības aizsargātas.
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