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PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTS 

NOLŪKS 

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Šis nav  tirgvedības materiāls. Šīs informācijas 

sniegšanu nosaka likumdošana; ar to tiek palīdzēts izprast šā produkta būtību, riskus, izmaksas, potenciālos ieguvumus un 

zaudējumus, un to salīdzināt ar citiem produktiem. 

PRODUKTS 

Produkta nosaukums: Iespējamās konvertējamās AT1 (CoCos tipa) obligācijas 

PRIIP izveidotāja nosaukums: 
Baltic International Bank SE, reģ.Nr. 40003127883,  

LEI 213800U3Y2TMRMKLNE90 

Kontaktinformācija: www.bib.eu; Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050; tel. (+371) 6700 0444 

Uzraudzības iestāde:  Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

Sagatavošanas/aktualizācijas datums: 22.06.2021 

 

BRĪDINĀJUMS! Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams. 

KAS IR ŠIS IEGULDĪJUMU PRODUKTS? 

Veids: Iespējamās konvertējamās AT1 obligācijas (CoCos tipa obligācija)  

 

Mērķis: Iespējamās konvertējamās AT1 obligācijas (CoCos tipa obligācija) ir parāda vērtspapīrs, kuram  tiek veikta kupona 

izmaksa. Kupons ir obligācijas procentu ienākums un tas parasti tiek izmaksāts ar noteiktu regularitāti. Tomēr, pastāv 

iespēja, ka kupons netiek izmaksāts vai tiks izmaksāts daļēji (arī gadījumos, ja emitents ir maksātspējīgs). 

Papildus 1.līmeņa kapitāla obligācijas (AT1, arī CoCos) tiek emitētas ar mērķi papildināt Bankas pirmā (AT1) līmeņa kapitālu.  

Bankas 1.līmeņa kapitāls tiek uzskatīts par darbības turpināšanas kapitālu. Darbības turpināšanas kapitāls dod Bankai 

iespēju turpināt savu darbību un saglabā tās maksātspēju. 

Šīm Iespējamām konvertējamām AT1 (CoCos tipa) obligācijām nav noteikts dzēšanas datums un kupona izmaksas 

regularitāte. 

PLĀNOTIE IEGULDĪTĀJI 

Produkts ir paredzēts privātiem klientiem, profesionāliem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriem:  

- kuri piekrīt un ir spējīgi uzņemties zaudējumus, kas var sasniegt veikto ieguldījumu apjomu, 

- kuri piekrīt turēt savā īpašumā obligācijas nenoteiktu laika posmu, 

- kuriem ir atbilstošas zināšanas un/ vai pieredze darījumos ar finanšu instrumentiem, 

- kuri saprot un apzinās ieguldīšanas priekšrocības un saistītos riskus, 

- kuriem nav noteiktu prasību kapitāla pieaugumam un/vai regulāriem procentu maksājumiem, 

- kuri prot novērtēt un analizēt ekonomisko, procentu likmju, un citu faktoru ietekmi uz ieguldījumu minētajās 

obligācijās. 

Pirms ieguldījuma lēmuma pieņemšanas lūgums rūpīgi izvērtēt savas finanšu iespējas, ieguldījumu mērķus un visu 

pieejamo informāciju par minēto finanšu instrumentu.   

KĀDI IR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT? 

Riska rādītājs 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Zems risks      Augsts risks 

 

 

 

Riska rādītājs ir noteikts kā ļoti augsts (7 no 7), ņemot vērā: 

 

- citu tirgus dalībnieku emitēto līdzīgu finanšu instrumentu riska rādītāju izvērtējumu,  

- to, ka investors uzņemas emitenta kredītrisku,   
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- to, ka Iespējamās konvertējamās AT1 obligācijas (CoCos tipa obligācija) ir subordinētas, 

nenodrošinātas, zema ranga obligācijas un investors var zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu  

- uzkrātā procentu ienākuma izmaksa var tikt apturēta jebkurā brīdī uz nenoteiktu laika posmu, 

par kuru procenti netiek uzkrāti 

- to, ka, šī ir slēgtā emisija un likviditāte otrreizējā tirgū var nebūt, kas nozīmē, ka investoriem var 

nebūt iespēja obligācijas pārdot 

- šīm, Iespējamām konvertējamām AT1 obligācijām (CoCos tipa obligācijas), nav noteikta 

dzēšanas datuma; 

- šīm, Iespējamām konvertējamām AT1 obligācijām (CoCos tipa obligācijas) ir zemāka prioritāte 

par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem Bankas maksātnespējas gadījumā. 

 

Vispārējais risku kopsavilkuma rādītājs atspoguļo produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas ilustrē, cik 

augsta ir iespējamība, ka šī produkta ietvaros jūs varat zaudēt savu ieguldījumu sekojošu risku, vai to dažādu kombināciju 

iestāšanās gadījumā: 

- makroekonomisko,  

- ārvalstu valūtas,  

- emitenta,  

- kredīta,   

- operacionālo  

- tirgus svārstību dēļ, 

- likviditātes: Banka kā produkta izstrādātājs nebūs spējīga veikt nominālvērtības izmaksu, 

- cenu risks, 

- kapitāla pietiekamības risks, 

- nodokļu režīma risks, 

- uzraudzības iestāžu darbības un veiktās izmeklēšanas risks, 

- ar pašu finanšu instrumentu saistītie riski: grūtības pārdot finanšu instrumentu, jo tas netiek tirgots regulētā tirgū, 

likumdošanas risks, finanšu instrumentam nav noteikts dzēšanas datums, Trigger event iestāšanās gadījumā 

finanšu instruments tiek norakstīts…. 

Produkta riska kategorija ir 7 punkti no 7, kas apzīmē visaugstāko risku. Šis rādītājs norāda, ka zaudējumu iespējamības 

pakāpe, veicot ieguldījumu šajā produktā, ir ļoti augsta. 

Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varat zaudēt visus vai daļu no 

saviem ieguldījumiem. Ja Baltic International Bank SE nespēs veikt naudas izmaksu, jūs varētu zaudēt visus savus 

ieguldījumus.  

Informācija par riskiem ir pieejama minētā finanšu instrumenta emisijas noteikumos, ar kuriem var iepazīties Bankas telpās 

vai sazinoties ar  personīgo baņķieri.   

PRODUKTA DARBĪBAS SCENĀRIJI 

Scenāriji  
Labvēlīgs scenārijs: emitents strādā ar peļņu, TRIGGER EVENT 

saistībā ar pamatkapitālu neiestājas. 

Investors saņem uzkrāto procentu ienākumu 

(kupona maksājumu) emitenta noteiktajā termiņā  

Mēreni negatīvs scenārijs: emitents strādā ar zaudējumiem, 

TRIGGER EVENT saistībā ar pamatkapitālu neiestājas. 

Emitents apstādina uzkrāto procentu ienākumu 

(kupona maksājumu) izmaksu uz nenoteiktu laiku, 

kurā kupons netiek uzkrāts.  

Negatīvais scenārijs: emitents strādā ar zaudējumiem, 

iestājas TRIGGER EVENT saistībā ar pamatkapitālu. 

Emitents apstādina uzkrāto procentu ienākumu 

(kupona maksājumu) izmaksu uz nenoteiktu laiku, 

kurā kupons netiek uzkrāts, obligācijas tiek 

konvertētas CET1 pamatkapitālā 

KAS NOTIEK, JA BALTIC INTERNATIONAL BANK SE NESPĒJ VEIKT IZMAKSAS?  

Jūs esat pakļauts riskam, ka Baltic International Bank SE var nespēt izpildīt savas saistības attiecībā uz produktu, piemēram, 

maksātnespējas gadījumā vai uz administratīva rīkojuma pamata.  Uz šo produktu neattiecas Noguldījumu garantiju likums. 

Ja emitents nebūs spējīgs veikt maksājumus, jūs, saistībā ar šo produktu, no Baltic International Bank SE nesaņemsiet 

nekādus maksājumus. 
 

KĀDAS IR IZMAKSAS? 

Ienesīguma samazinājums (RIY) rāda, kā jums radušos izmaksu kopsumma ietekmēs potenciālo ienesīgumu no jūsu 

attiecīgā ieguldījuma. Izmaksu kopsummas aprēķinā ņem vērā vienreizējās, pastāvīgās un papildus izmaksas. 
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Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas attiecībā uz maksimālo  ieteicamo  turējuma laikaposmu.  

Attiecībā uz šiem skaitļiem tiek pieņemts, ka jūsu ieguldītā naudas summa ir  100 000 EUR. Šīs ir skaitliskas aplēses, kas 

turpmāk var mainīties.  

 

 

Ieguldījumi (100 000 EUR) 
 

 

Izmaksu kopsumma EUR 400 

Ietekme uz ienesīgumu (RIY) gadā 0.4% 

 

Izmaksu sastāvs 

 

 

 

IETEICAMAIS TURĒŠANAS TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS IESPĒJA 

Tā kā šī ir slēgtā emisija, tad likviditāte otrreizējā tirgū var nebūt, kas nozīmē, ka investoriem var nebūt iespēja obligācijas 

pārdot 

Šim produktam nav noteikta dzēšanas datuma. 

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU? 

Sūdzības par produktu vai par Baltic International Bank SE darbībām jūs varat iesniegt mutiski vai rakstiski: 

 piezvanot savam personīgajam baņķierim vai pa tālr. (+371) 6700 0444; 

 personiski, klātienē Bankas telpās Rīgā, Kalēju ielā 43 vai Bankas galvenajā birojā Rīgā,  

Grēcinieku ielā 6; 

 nosūtot elektroniski uz e-pastu: sudzibas@bib.eu   vai pa faksu (+371) 6700 0555.  

Informācija par sūdzību iesniegšanu ir pieejama Bankas tīmekļvietnē: https://www.bib.eu/lv/sudzibu-un-stridu-izskatisana. 

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA 

Ieguldījumu pakalpojumi, tajā skaitā ieguldījumi tādos finanšu instrumentos, kā Iespējamās konvertējamās AT1 obligācijas 

(CoCos tipa obligācija), ir saistīti ar riskiem, kas ir aprakstīti Bankas izstrādātajā dokumentā „Finanšu instrumentu un tiem 

piemītošo risku raksturojums”, kas ir pieejams tīmekļvietnē https://www.bib.eu/lv/dokumenti.  

Vienreizējās 

izmaksas 

Darījuma 

noslēgšanas 

izmaksas 

0,15% 
Komisijas minimālais apjoms – EUR 100 

  

Pastāvīgās 

izmaksas 

Vērtspapīru 

glabāšanas 

izmaksas 

0,25% 
Komisija par FI glabāšanu tiek aprēķināta no summārās portfelī 

ietilpstošo FI tirgus vērtības uz katra mēneša pēdējo darbadienu. 
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