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Pamatinformācijas dokuments 

Nolūks 
Šajā dokumentā ir sniega pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Šis nav tirgvedības 
materiāls. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta likumā; ar to tiek palīdzēts saprast produkta 
būtību, riskus, izmaksas, potenciālos ieguvumus un zaudējumus un to salīdzināt ar citiem 
produktiem. 

Produkts 
Jūs gatavojaties pirkt produktu, kas nav vienkāršs un Jums varētu būt grūti izprast tā būtību. 

Produkta nosaukums 
No Noratis AG 5.25% vekseļiem ar dzēšanas termiņu 36 mēneši 
izrietošās tiesības 

Izstrādātājs Signet Bank AS 
Izstrādātāja kontaktinformācija www.signetbank.com, +371 67 080 000 
Kompetentā iestāde Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
Pamatinformācijas dokumenta 
sagatavošanas datums 

2020. gada 12. novembris 

Kas ir šis ieguldījumu produkts?  

Veids: Šis produkts ir No Noratis AG 5.25% vekseļiem ar dzēšanas termiņu 36 mēneši izrietošās tiesības 
(Produkts). Ieguldot šajā Produktā, Jūs kļūsiet tiesīgs saņemt no Noratis AG vekseļiem izrietošos maksājumus. 
Vekseļi emitēti saskaņā ar līgumu starp Noratis AG un Signet Bank AS par Vekseļu programmas organizēšanu 
Noratis AG (Līgums). Vekseļi ir izrakstīti Signet Bank AS labā un tie glabājas Signet Bank AS. No vekseļiem 
izrietošās tiesības tiks uzskaitīti Klienta finanšu instrumentu / investīciju kontā Signet Bank AS. 

Mērķi: Produkta procentu likme ir fiksēta 5.25% gadā. Ieguldītāji iegūs tiesības saņemt no vekseļiem 
izrietošos procentu un pamatsummas maksājumus saskaņā ar Līgumu. Procentu maksājumi tiks veikti katru 
ceturksni (2. janvārī, 1. aprīlī, 1. jūlijā un 1. oktobrī). Pamatsumma tiks atmaksāta dzēšanas datumā, kas 
noteikts trīsdesmit sešus (36) mēnešus pēc Emisijas datuma. Produktam iespējama pirmstermiņa dzēšana, jo 
vekseļu emitentam ir tiesības atmaksāt vekseļus pirms atmaksas termiņa, sākot ar trīspadsmito mēnesi pēc 
vekseļu emisijas dienas. 

Mērķa tirgus: Signet Bank AS ir novērtējusi šī Produkta mērķa tirgus un secinājusi, ka (i) Produkta mērķa 
tirgus ir atbilstīgie darījumu partneri, profesionālie klienti un privātie klienti ar minimālo turēšanas periodu 
3 gadi un augstu pieredzes un zināšanu līmeni ar līdzīga veida instrumentiem, atbilstoši Direktīvai 
2014/65/ES; un (ii) visi Produkta izplatīšanas kanāli tiesīgajiem darījumu partneriem, profesionālajiem 
klientiem un privātajiem klientiem ir atbilstoši. 

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt? 

Risku rādītājs 

Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šī Produkta riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem 
produktiem). Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka Jūs varat zaudēt savus Produktā ieguldītos līdzekļus. 

 

 ! 
Riska rādītājs ir saistīts ar pieņēmumu, ka produkts tiek turēts 3 gadus. Faktiskais risks var 
ievērojami atšķirties, ja nauda tiek izņemta pirms termiņa. Jums var nebūt iespējas produktu viegli 
pārdot vai Jums var nākties pārdot produktu par cenu, kas ievērojami ietekmē Jūsu saņemto naudas 
daudzumu. 

http://www.signetbank.com/
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Darbības rezultātu scenāriji 

Ieguldījums EUR 100 000 

  1 gads 
3 gadi  
(ieteicamais turēšanas 
ilgums līdz dzēšanai) 

Spriedzes 
scenārijs 

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ 
(pēc izmaksu segšanas) 

EUR 0 EUR 0 

Ikgadējā vidējā atdeve -100.00% -100.00% 

Nelabvēlīgais 
scenārijs 

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ 
(pēc izmaksu segšanas) 

EUR 104 900 EUR 114 450 

Ikgadējā vidējā atdeve 4.35% 4.63% 

Mērenais 
scenārijs 

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ 
(pēc izmaksu segšanas) EUR 104 900 EUR 114 450 

Ikgadējā vidējā atdeve 4.35% 4.63% 

Labvēlīgais 
scenārijs 

Summa, ko varētu saņemt atpakaļ 
(pēc izmaksu segšanas) EUR 104 900 EUR 114 450 

Ikgadējā vidējā atdeve 4.35% 4.63% 

Šī tabula parāda naudas summu, ko Jūs varētu saņemt šī Produkta dzīves laikā, pieņemot dažādus scenārijus 
un ieguldījumu EUR 100 000 apmērā. Scenāriji ilustrē, kā Jūsu ieguldījuma vērtība varētu attīstīties. Jūs varat 
salīdzināt šī Produkta iespējamos rezultātus ar citu produktu scenārijiem. Atspoguļotie scenāriji ir prognoze 
par iespējamo attīstību, balstoties Produkta nosacījumos, un atspoguļotajiem scenārijiem ir tikai indikatīvs 
raksturs. Tas, ko Jūs varētu saņemt un faktiski saņemsiet var mainīties atkarībā no tā, cik ilgi turēsiet produktu 
un vai Noratis AG būs spējīga izpildīt Līgumā noteiktās saistības maksāt Procentu maksājumus un termiņa 
beigās veikt Pamatsummas atmaksu. Tabulā iekļautas visas ar pašu Produktu saistītās izmaksas, kā arī 
pakalpojumu izmaksas, kuras tiktu piemērotas, ja Produktu iegādātos caur Signet Bank AS. Šie scenāriji 
neņem vērā Jums piemērojamos nodokļus vai jebkādas citas maksas, kuras var Jums tikt piemērotas atkarībā 
no Jūsu individuālās situācijas, kas arī var ietekmēt naudas summu, kuru saņemsiet atpakaļ. 

Kas notiks, ja Noratis AG vai Signet Bank AS nespēj veikt izmaksas? 

Ieguldītāji, kuri iegulda šajā Produktā uzņemas vekseļu emitenta - Noratis AG un Produkta izstrādātāja - 
Signet Bank AS kredītrisku. Vekseļi ir nenodrošināti. Produkts neietver nekādas formas kapitāla aizsardzību 
vai depozītu garantijas. Ja Noratis AG nepildīs savas Līgumā noteiktās saistības, ieguldītājs var ciest 
zaudējumus no šī Produkta - ieguldītājs var zaudēt daļu vai visu ieguldījumu, kā arī maksājumi var nenotikt 
paredzētajos termiņos. Ja iestāsies emitenta saistību neizpildes gadījums, Produkta izstrādātājs vērsīsies ar 
piedziņu pret vekseļu emitentu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Ieguldītāji var tikt aicināti, 
proporcionāli katra ieguldītāja ieguldījuma apmēram, piedalīties attiecīgo izmaksu segšanā, kas Produkta 
izstrādātājam radīsies piedziņas vēršanas rezultātā. Produkta izstrādātājs saglabā iespēju nevērsties ar 
piedziņu pret emitentu, ja ieguldītāji atteiksies segt Produkta izstrādātājam radušās izmaksas.  
 
Ja tiek ierosināta Produkta izstrādātāja (Signet Bank AS) maksātnespēja, tad ieguldītāju tiesības uz vekseļiem 
paliks uzskaitītas ieguldītāju finanšu instrumentu kontā pie Produkta izstrādātāja, ieguldītājam saglabājot 
tiesības atgūt pilnu ieguldījuma apmēru. 

Kādas ir izmaksas?  

Izmaksas laika gaitā 

Ietekme uz atdevi (RIY) parāda Jūsu kopējo izmaksu ietekmi uz iespējamo ieguldījuma atdevi. Kopējās 
izmaksas iekļauj gan Produkta izmaksas, gan pakalpojumu izmaksas, kuras piemēro Signet Bank AS saskaņā 
ar cenrādi. 

Šeit atspoguļotās izmaksas ir kumulatīvās Produkta izmaksas un pakalpojumu izmaksas diviem dažādiem 
turēšanas periodiem, pieņemot, ka Jūs ieguldīsiet EUR 100 000. Norādītie skaitļi ir pašreizējās aplēses un 
nākotnē var mainīties.  
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Izmaksu sastāvs 

Šeit parādītās izmaksas ir tikai paša Produkta izmaksas. Persona, kas Jums pārdos vai ieteiks šo Produktu var 
piemērot citas papildus izmaksas. 

Šajā tabulā ir atspoguļota ietekme uz atdevi gadā 

Vienreizējas 
izmaksas 

Darījuma slēgšanas izmaksas 0.00% 
To izmaksu ietekme, kuras tiek segtas, kad 
tiek veikts ieguldījums. 

Ieguldījuma izbeigšanas 
izmaksas 

0.00% 
 

To izmaksu ietekme, kuras rodas, kad 
ieguldījums tiek izbeigts tā termiņa beigās. 

Pastāvīgas 
izmaksas 

Portfeļa darījuma izmaksas 0.00% 
To izmaksu ietekme, kuras rodas, kad 
pērkam un pārdodam produkta pamatā 
esošos ieguldījumus. 

Citas pastāvīgas izmaksas 0.00% 
To izmaksu ietekme, kuras ik gadu ieturam 
par ieguldītāju ieguldījumu pārvaldību. 

Papildu 
izmaksas 

No darbības rezultātiem 
atkarīgas maksas 

0.00% Nav piemērojams. 

Peļņas procentuālās daļas 0.00% Nav piemērojams. 
 

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu saņemt agrāk? 

Ieteicamais turēšanas ilgums: 3 gadi 

Produkts ir radīts ieguldītājiem ar vidēju ieguldījuma horizontu, kuri ir gatavi ieguldījumu turēt 3 gadus (36 
mēnešus) - Produkta ieteicamais turēšanas ilgums. 

Jums var nebūt iespējas otrreizējā tirgū pārdot Produktu vai Jūs varat saskarties ar grūtībām pārdot Produktu 
par cenu, kas atspoguļo tā patieso vērtību. Produkta pārdošana pirms tā dzēšanas termiņa (ieteicamā 
turēšanas ilguma) var nebūt iespējama par tā nominālvērtību. 

Kā iesniegt sūdzību? 

Atsauksmes un sūdzības par šo Produktu vai saņemto pakalpojumu, Jūs varat iesniegt rakstiskā veidā, rakstot 
uz info@signetbank.com vai nosūtot vēstuli internetbankā, vai arī pa pastu uz Bankas adresi Antonijas iela 
3, Rīga, Latvija, LV 1010, kā arī mutiski pa tālruni +371 67 080 000. Process, kā tiek izskatītas klientu 
atsauksmes aprakstīts tīmekļa vietnē https://www.signetbank.com/ieteikumi-un-atsauksmes/?preview=true. 

Cita svarīga informācija 

Ja Jūs kā privātais ieguldītājs esat ieguvis Pamatinformācijas dokumenta elektronisko versiju, Jums ir tiesības 
bez maksas pieprasīt arī fizisku kopiju. 

Papildus informācija par Signet Bank AS izstrādātajiem produktiem pieejama tīmekļa vietnē: 
https://www.signetbank.com/kur-investet/ 

 

Ieguldījums EUR 100 000 
 

Ja Produkts tiek pārdots pēc 1 
gada 

Ja Produkts tiek turēts 3 
gadus - līdz dzēšanai 
(ieteicamais turēšanas 
periods) 

Izmaksu kopsumma EUR 900 EUR 900 
Ietekme uz atdevi (RIY) gadā 0.90% 0.21% 

mailto:info@signetbank.com
https://www.signetbank.com/ieteikumi-un-atsauksmes/?preview=true
https://www.signetbank.com/kur-investet/

