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Baltic International Bank  

SAISTĪBU ATRUNA ATTIECĪBĀ UZ FONDU DAĻU IEGĀDI 
 

 

Brīdinām Jūs, ka, piedāvājot iegādāties Fondu daļas, Banka rīkojas tikai un vienīgi kā Fondu daļu izplatītājs un 

nenes atbildību par jebkādiem finansiālajiem riskiem, kas Jums var rasties, parakstoties un iegādājoties 

īpašumā, apmainot vai atpārdodot Fondu daļas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties, par jebkādiem riskiem, kas 

saistīti ar Fondu daļu cenu svārstībām un iespējamo ieguldījumu zaudēšanu. 

 

Informējam Jūs, ka saskaņā ar Fondu prospektu, Fondu daļu aprēķinātās aktuālās cenas tiek publicētas un ir 

pieejamas Fondu pārvaldītāja timekļa vietnē: www.franklintempleton.lu. 

 

Bankas mājas lapā sniegtās informācijas autors ir AS „Baltic International Bank” (reģ. Nr. 40003127883, juridiskā 

adrese Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050). 

 

Iepriekš sniegtā informācija tiek sagatavota informatīvos nolūkos un nav uzskatama par piedāvājumu vai 

rekomendāciju vērtspapīru iegādei, turēšanai vai pārdošanai, vai kā ieguldījuma rekomendācija, ieguldījuma 

pētījums vai konsultācija par ieguldījumiem. 

 

Iepriekš sniegtā informācija tieši vai netieši neiesaka un neierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai 

vairākiem konkrētiem finanšu instrumentiem vai konkrētiem finanšu instrumentu emitentiem, un neiesaka 

konkrētu ieguldījuma lēmumu attiecībā uz finanšu instrumentu. Iepriekš sniegtā informācija nesatur 

rekomendācijas, kas nepārprotami iesaka pirkt, pārdot vai paturēt konkrētu finanšu instrumentu, kā arī nesatur 

rekomendācijas, kas izteiktas kā viedoklis par konkrēta finanšu instrumenta pašreizējo vai nākotnes vērtību. 

 

Banka, kā arī saistītās ar to personas un tās darbinieki nav atbildīgi par personu, kuras ir iepazinušies ar iepriekš 

sniegto informāciju, tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kā arī par šīm personām piemērotām sodu sankcijām, 

pat ja pastāv brīdinājums par šo sankciju iespējamo piemērošanu. 

 

Personām, kuras ir iepazinušas ar iepriekš sniegto informāciju, savi ieguldījumi un noguldījumi jāpamato ar savu 

personisko apstākļu, kuri ietekmē ieguldījumus un noguldījumus, novērtējumu. Atbildība par lēmumiem, kuri ir 

pieņemti, ņemot vērā iepriekš sniegto informāciju, pilnībā gulstas uz personu, kura ir iepazinusies ar iepriekš 

sniegto informāciju. 

 

Iepriekš sniegta informācija ir saņemta no publiski pieejamiem avotiem, un Banka un tās darbinieki nav atbildīgi 

par šīs informācijas precizitāti un pilnīgumu, kā arī par tajā pieļautām kļūdām un neprecizitātēm. 

 

Bankas rīcībā var būt arī cita nesniegtā šeit informācija. Iepriekš sniegtajā informācijā norādītie emitenti nav 

iepazīstināti ar šo informāciju. 

 

Banka brīdina, ka Banka uz šīs informācijas sniegšanas brīdi, kā arī nākotnē var iestāties tiesiskajās attiecībās ar 

kompānijām, kuras ir norādītās iepriekš sniegtajā informācijā. Šajā sakarā Bankai var izveidoties interešu 

konflikts, kas var ietekmēt iepriekš sniegtās informācijas objektivitāti. Banka ir tiesīga slēgt darījumus par 

vērtspapīriem, kuri ir norādīti iepriekš sniegtajā informācijā, nepamatojot savus lēmumus ar iepriekš sniegto 

informāciju. 

  

Lai nodrošinātu interešu konfliktu novēršanas pasākumus, Bankā ir izstrādāta „Interešu konfliktu novēršanas 

politika” un „Interešu konfliktu novēršanas procedūra, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus”. Bankas darbības 

uzraudzību veic Latvijas Republikas Finanšu kapitāla tirgus komisija. 

 

 

http://www.franklintempleton.lu/

