
 

 

 

Pamatinformācijas dokuments 

Nolūks  

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par ieguldījuma produktu, kas attiecas uz visiem 
sarežģītiem biržā tirgotiem fondiem. Šis nav mārketinga materiāls. Tiesību akti  paredz, ka šo 
informāciju sniedz, lai ieguldītājiem palīdzētu izprast  produkta būtību, riskus, izmaksas, 
potenciālos ieguvumus un zaudējumus un salīdzināt to ar citiem produktiem. 

Produkts 

Produkta nosaukums ProShares Ultra VIX Short-Term Futures - 

Sarežģīts biržā tirgots fonds (Complex 

Exchange Traded Fund, ETF). 

Produkta izplatītāja nosaukums  AS “PNB Banka” 

Produkta izstrādātāja nosaukums “ProShare Trust” (ASV) 

Kontaktinformācija Vairāk informācijas pa tālruni (+371) 

67041100 vai www.pnbbanka.eu 

Uzraudzības iestāde: Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

Darījuma slēgšanas datums: Darījuma noslēgšanas datums 

Jūs gatavojaties pirkt produktu, kas nav vienkāršs un ar kuru saistītos riskus un struktūru var 

būt grūti saprast. 

Produkta raksturojums  

Veids Biržas darījums – “The Archipelago Exchange” biržā tirgotais fonds 

ar sviras efektu uz īstermiņa atvasināto finanšu instrumentu 

indeksu. 

Mērķi Riskanti spekulatīvie darījumi vai riska ierobežošanas darījumi  

Kam ir paredzēts 

produkts  

Produkts ir paredzēts privātiem ieguldītājiem, kuri ir ieinteresēti 

izmantot riskantas stratēģijas attiecībā uz VIX indeksu. Klientam ir 

jābūt pieredzējušam investoram un/vai ar labām zināšanām par 

finanšu tirgus instrumentiem, atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem, sviras efektu un indeksiem. 

 

 

Ar produkta pirkšanu saistītie riski  

Riska skalā ir norādīta risku klasifikācija no 1 līdz 7 (“1” nozīmē ļoti zemu risku ar ierobežotu 
peļņas līmeni , bet “7” - ļoti augstu risku ar potenciāli lielāku peļņu). Sarežģīto biržā tirgoto 
fondu riska darījumiem ir piešķirta 7. kategorija, kas parāda plānotās darbības potenciālo 
zaudējumu risku. Klients var zaudēt naudas līdzekļus dēļ tirgus cenu izmaiņām. Turklāt, 
produkta izstrādātāja spēju norēķināties ar klientu var ietekmēt nelabvēlīgi tirgus apstākļi 
(lielas svārstības). 



 

 

Riska klasifikācija ir noteikta, pieņemot , ka darījums ir noslēgts uz 6 mēnešiem. 

 

 

Darījumu var izbeigt, pārdodot īpašumā esošās Produkta fonda daļas.  

Klientam ir jāņem vērā risks, kas ir saistīts ar Produkta struktūru un tā bāzes aktīva indeksa 
struktūru, kā arī indeksu svarstīguma , tirgus vērtības, laika struktūras izmaiņas un sviras 
efekts  

Šis risks netiek ņemts vērā iepriekš norādītajā riska indikatorā. 

 

Piemērs 

Klients dod rīkojumu Produkta pirkšanai, no klienta konta tiek debitēti naudas līdzekļi (daļu 
skaits * 1 daļas vērtība) un pirkšanas komisija un tiek ieskaitītas fondu daļas, veicot 
pārdošanu, klienta kontā tiek naudas līdzekļi (daļu skaits * 1 daļas vērtība). No klienta konta 
tiek ieturēta komisija par pārdošanu un tiek debitētas fondu daļas. 

. Piemērā tiek pieņemts, ka 1 daļas vērtība gada laikā nemainās.  

Darījuma slēgšanas datums 02.01.2018. 

Darījuma valūta USD 

Darījuma summa (1000 fondu daļas, 1 daļa maksā 100) 100 000 

Komisija par pirkšanu 25 

Komisija par pārdošanu 25 

Komisija par vērtspapīru turēšanu gadā 200 

Produkta izstrādātāja pārvaldīšanas komisija 500 

Ieguldījuma vērtība pēc visu komisiju nomaksas 99 250 

 

Tabulā ir norādīta naudas summa, ko klients varētu saņemt pēc 180 dienām saskaņā ar 
dažādiem scenārijiem, pieņemot, ka tika ieguldīti 10 000 EUR. Naudas summas lielums ir 
atkarīgs no tirgus izmaiņām un līguma perioda, dati scenārijos ir balstīti uz līdzšinējās 
darbības rezultātiem un nevar tikt uzskatīti par precīziem nākotnes rādītājiem. Norādītie 
skaitļi ietver visas ar produktu saistītās izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar 
maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Nodokļi tabulas piemērā nav iekļauti un 
var ietekmēt galīgos ieņēmumus. 

 

 

 

 



 

 

Scenāriji, ja tiek ieguldīti 100 000 

EUR uz 1 gadu 

Klienta ieguvums pēc 

visu izmaksu samaksas 

Vidējais ieguldījuma 

ienesīgums dienā 

Labvēlīgais scenārijs 135 750,36 USD 136% 

Mērenais scenārijs 20 327,16 USD 20,5% 

Nelabvēlīgais scenārijs - 44 317,03 USD -44% 

Stresa scenārijs* - 100 250 USD -124% 

*Stresa scenārijs parāda summu, kuru ir iespējams iegūt ārkārtējos tirgus apstākļos, piemērā 

klients zaudē visu pamatsummu plus komisijas. Jāņem vēra, ka piemērā nav iekļauta 

situācija, kad produkta izstrādātājs varētu nespēt samaksāt. 

 

Kas notiek, ja produkta izstrādātājs nespēj izmaksāt līdzekļus?  

Klientam ir jāņem vērā risks, ka emitents var nespēt izpildīt savas saistības attiecībā uz 

produktu, piemēram, maksātnespējas gadījumā vai pamatojoties uz administratīvo rīkojumu. 

Noguldījumu garantiju likums neattiecas uz Finanšu instrumentu darījumiem. Ja produkta 

izstrādātājs nebūs spējīgs veikt maksājumus, klients var nesaņemt nekādus ar šo produktu 

saistītus maksājumus. 

 

Kādas ir izmaksas? 

Klienta izmaksas ir Produkta pirkšanas, pārdošanas un fondu daļu turēšanas komisijas. 

Visu izmaksu ietekme uz ienesīgumu gadā ir līdz 1 % (RIY).  

 
Vienreizējās izmaksas 

Ieguldījuma veikšanas izmaksas 0,025 
USD 

Pirkšanas komisija 

Ieguldījuma izbeigšanas izmaksas 0,025 
USD 

Pārdošanas komisija 

 
Pastāvīgās izmaksas 

Fonda pārvaldīšana gadā  0,50% Portfeļa pārvaldīšanas izmaksas   un ar to 
saistītās komisijas 

Fondu daļu turēšana vērtspapīru 
kontā 

0,02%  Ikmēneša komisija no FI tirgus vērtības 

 

Ieteicamais turēšanas termiņš un iespēja izbeigt līgumu pirms termiņa  

Sarežģītiem ETF piemīt augsts risks un tāpēc to turēšanas termiņš tiek noteikts atkarībā no 
klienta stratēģijas. Produkts ir piemērots gan tirdzniecībai dienas ietvaros, gan turēšanai 
ilgāku laiku. 

Kā var iesniegt sūdzību?  
Klients var iesniegt sūdzību par produktu vai pakalpojumu gan mutiski, gan rakstiski, nosūtot 
to uz e-pastu: welcome@pnbbanka.eu vai izmantojot internetbanku epnbbank.eu, kā arī 
sūtot vēstuli pa pastu uz šādu adresi: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga LV-1010, Latvija. 

mailto:welcome@pnbbanka.eu


 

 

Papildu informācija   

Sarežģīto biržā tirgoto fondu darījumu juridiskais pamats ir norādīts dokumentā “Finanšu 
instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu apraksts”. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par šo 
produktu, klientam ir jāiepazīstas ar dokumentu “Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes 
politika”. Dokumenti ir pieejami bankas tīmekļa vietnē www.pnbbanka.eu. Papildu 
informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67041100 vai ierodoties personīgi kādā no 
klientu apkalpošanas centriem. 
 

 

http://www.pnbbanka.eu/

