
Informācija par 
5 labākajām rīkojumu 
izpildes vietām



Atruna un kontaktinformācija

Šajā pārskatā ir norādīta ikgadēja informācija par klientu rīkojumu izpildes kvalitāti, kas saņemta no Signet Bank AS 
5 labākajām tirdzniecības vietām. Dati ir atspoguļoti par laika posmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. 
decembrim.

Neskatoties uz to, ka šajā pārskatā norādītie dati tika apstrādāti ievērojot pienācīgu rūpību, Signet Bank AS nesniedz 
nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz datu kvalitāti, pilnīgumu vai precizitāti, kas noteiktos gadījumos var 
būt vai kļūt par nepilnīgiem vai neprecīziem.

Šo pārskatu ir sagatavojusi banka, kuru uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.                     

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar: 
Signet Bank AS
Antonijas iela 3
Rīga, LV 1010, Latvija
Tālrunis: +371 67 080 000
E-pasts: info@signetbank.com

mailto:info@signetbank.com


Privāts klients

Akcijas un depozitārie sertifikāti
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā N
Sydbank (GP5DT10VX1QRQUKVBK64) 43,79% 67,50% 82,42% 20,69% 0,00%
SAXO BANK A/S (549300TL5406IC1XKD09) 32,83% 24,17% 13,19% 58,62% 0,00%
Gazprombank (253400WSS48YWMBUA688) 22,46% 6,67% 2,20% 20,69% 0,00%
Signet Bank (2138006K6SWNFWF6PE87) 0,92% 1,67% 2,20% 0,00% 0,00%

Biržā tirgotie finanšu instrumenti– ETF
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
SAXO BANK A/S (549300TL5406IC1XKD09) 67,76% 59,52% 66,67% 55,56% 0,00%
Sydbank (GP5DT10VX1QRQUKVBK64) 30,30% 28,57% 0,00% 44,44% 0,00%
Nasdaq 1,93% 11,90% 33,33% 0,00% 0,00%

Parāda vērtspapīri
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā N
BBVA (K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71) 23,79% 15,19% 0,00% 34,75% 0,00%
Signet Bank (2138006K6SWNFWF6PE87) 13,13% 8,52% 13,82% 1,69% 0,00%
Stifel Nicolaus Europe Ltd (213800BVEFNZ8UYPKL03) 8,98% 15,19% 17,11% 12,71% 0,00%
BANCA ZARATTINI & CO. SA (213800INM3OFHF9QS122) 7,49% 15,19% 25,00% 2,54% 0,00%
Nasdaq 7,49% 15,19% 25,00% 2,54% 0,00%

Valūtas atvasinātie finanšu instrumenti - nākotnes un iespēju līgumi, kuri ir akceptēti tirdzniecībai tirdzniecības vietā
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
SAXO BANK A/S (549300TL5406IC1XKD09) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%



Privāts klients

Strukturētie finanšu instrumenti
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Signet Bank (2138006K6SWNFWF6PE87) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Fonda daļas
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Praxis Fund Services (Malta) Limited 70,25% 38,71% 0,00% 38,71% 0,00%
Cyproman Services Limited 9,78% 9,68% 0,00% 9,68% 0,00%
Swissquote Bank SA 7,36% 29,03% 0,00% 29,03% 0,00%
SS&C Fund Services (Ireland) Limited 6,13% 3,23% 0,00% 3,23% 0,00%
Sydbank (GP5DT10VX1QRQUKVBK64) 5,80% 16,13% 0,00% 16,13% 0,00%



Profesionāls klients

Akcijas un depozitārie sertifikāti
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Saxo (549300TL5406IC1XKD09) 61,63% 71,43% 100,00% 50,00% 0,00%
Sydbank (GP5DT10VX1QRQUKVBK64) 38,37% 28,57% 0,00% 50,00% 0,00%

Biržā tirgotie finanšu instrumenti– ETF
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
SAXO BANK A/S (549300TL5406IC1XKD09) 87,91% 85,71% 0,00% 80,00% 0,00%
Sydbank (GP5DT10VX1QRQUKVBK64) 12,09% 14,29% 100,00% 20,00% 0,00%

Parāda vērtspapīri
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Signet Bank (2138006K6SWNFWF6PE87) 47,96% 5,17% 4,67% 11,11% 0,00%
Nasdaq 13,43% 63,79% 67,29% 22,22% 0,00%
AMSTEL SECURITIES LLP (2138002EVRD5TWEC3X33) 10,77% 6,03% 5,61% 11,11% 0,00%
BANCA ZARATTINI & CO. SA (213800INM3OFHF9QS122) 7,75% 5,17% 3,74% 22,22% 0,00%
ADAMANT CAPITAL PARTNERS (2138003J5QNXXY2V3W55) 3,70% 5,17% 5,61% 0,00% 0,00%

Valūtas atvasinātie finanšu instrumenti - nākotnes un iespēju līgumi, kuri ir akceptēti tirdzniecībai tirdzniecības vietā
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Saxo (549300TL5406IC1XKD09) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Atvasinātie finanšu instrumenti uz izejvielas materiāliem- nākotnes un iespēju līgumi, kuri ir akceptēti tirdzniecībai tirdzniecības vietā
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Saxo (549300TL5406IC1XKD09) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Profesionāls klients

Atvasinātie finanšu instrumenti uz akcijām - nākotnes un iespēju līgumi, kuri ir akceptēti tirdzniecībai tirdzniecības vietā
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
R.J. O’Brien Limited (549300OHLZ0RR2TSKH90) 93,40% 94,87% 95,26% 94,07% 0,00%
SAXO BANK A/S (549300TL5406IC1XKD09) 6,60% 5,13% 4,74% 5,93% 0,00%

Strukturētie finanšu instrumenti
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Signet Bank (2138006K6SWNFWF6PE87) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Fonda daļas
Tirdzniecības apjoma daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu daļa, 
izteikta procentos no kopējā 
skaita attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Agresīvo rīkojumu 
procentuālā daļa 

Novirzīto rīkojumu
procentuālā daļa

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā Y
Praxis Fund Services (Malta) Limited 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%



Rīkojumu izpildes kvalitāte – atskaite par instrumentu klasi

Finanšu 
instrumentu 
klase

Izpildes 
faktori

Ciešas saites un 
interešu konflikti

Informācija 
par vienošanām

Izmaiņas izpildes
vietu sarakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
aprakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Informācija kas 
iekļauta izpildes 
kvalitātes apraksta

Informācija kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Paskaidrojumu par relatīvo nozīmi, 
kādu sabiedrība, novērtējot 
izpildes kvalitāti, piešķīrusi 
izpildes faktoriem – cenai,
izmaksām, izpildes ātrumam, 
izpildes iespējamībai vai jebkuram 
citam apsvērumam, tostarp 
kvalitatīviem faktoriem.

Aprakstu par jebkādām ciešām 
saitēm, interešu konfliktiem un 
kopīgām īpašumtiesībām attiecībā 
uz jebkuru izpildes vietu, kas 
izmantota rīkojumu izpildei.

Aprakstu par jebkādu konkrētu 
vienošanos ar jebkuru izpildes vietu 
saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem un saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
nemonetāriem labumiem.

Paskaidrojumu par faktoriem, 
kas bijuši par iemeslu izmaiņām 
sabiedrības izpildes politikā 
uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, 
ja šādas izmaiņas ir notikušas.

Paskaidrojumu, kā rīkojumu 
izpilde atšķiras atkarībā no 
klientu kategorizācijas, ja 
sabiedrība dažādām klientu 
kategorijām piemēro atšķirīgu 
pieeju un ja tas var ietekmēt 
rīkojumu izpildes pasākumus.

Paskaidrojumu par to, vai, izpildot privāto 
klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta 
nevis tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem, 
bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju 
piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās 
kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā 
rezultāta sasniegšanu.

Paskaidrojumu par to, kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība 
ir izmantojusi jebkurus datus vai 
instrumentus saistībā ar izpildes 
kvalitāti, ieskaitot jebkurus datus, 
kas publicēti saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Attiecīgā gadījumā paskaidrojumu 
par to, kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība ir izmantojusi konsolidētu 
datu lentes, kas izveidota saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, 
nodrošinātāja sniegtos datus. 

Akcijas un 
depozitārie 
sertifikāti

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda 
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,        
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.

Biržā tirgotie 
finanšu 
instrumenti –
ETF

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,                  
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.



Rīkojumu izpildes kvalitāte – atskaite par instrumentu klasi

Finanšu 
instrumentu 
klase

Izpildes 
faktori

Ciešas saites un 
interešu konflikti

Informācija 
par vienošanām

Izmaiņas izpildes
vietu sarakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
aprakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Informācija kas 
iekļauta izpildes 
kvalitātes apraksta

Informācija kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Paskaidrojumu par relatīvo nozīmi, 
kādu sabiedrība, novērtējot 
izpildes kvalitāti, piešķīrusi 
izpildes faktoriem – cenai,
izmaksām, izpildes ātrumam, 
izpildes iespējamībai vai jebkuram 
citam apsvērumam, tostarp 
kvalitatīviem faktoriem.

Aprakstu par jebkādām ciešām 
saitēm, interešu konfliktiem un 
kopīgām īpašumtiesībām attiecībā 
uz jebkuru izpildes vietu, kas 
izmantota rīkojumu izpildei.

Aprakstu par jebkādu konkrētu 
vienošanos ar jebkuru izpildes vietu 
saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem un saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
nemonetāriem labumiem.

Paskaidrojumu par faktoriem, 
kas bijuši par iemeslu izmaiņām 
sabiedrības izpildes politikā 
uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, 
ja šādas izmaiņas ir notikušas.

Paskaidrojumu, kā rīkojumu 
izpilde atšķiras atkarībā no 
klientu kategorizācijas, ja 
sabiedrība dažādām klientu 
kategorijām piemēro atšķirīgu 
pieeju un ja tas var ietekmēt 
rīkojumu izpildes pasākumus.

Paskaidrojumu par to, vai, izpildot privāto 
klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta 
nevis tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem, 
bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju 
piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās 
kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā 
rezultāta sasniegšanu.

Paskaidrojumu par to, kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība 
ir izmantojusi jebkurus datus vai 
instrumentus saistībā ar izpildes 
kvalitāti, ieskaitot jebkurus datus, 
kas publicēti saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Attiecīgā gadījumā paskaidrojumu 
par to, kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība ir izmantojusi konsolidētu 
datu lentes, kas izveidota saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, 
nodrošinātāja sniegtos datus. 

Parāda 
vērtspapīri

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,            
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.

Valūtas 
atvasinātie 
finanšu 
instrumenti -
nākotnes un 
iespēju 
līgumi, kuri ir 
akceptēti 
tirdzniecībai 
tirdzniecības 
vietā

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,                    
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.



Rīkojumu izpildes kvalitāte – atskaite par instrumentu klasi

Finanšu 
instrumentu 
klase

Izpildes 
faktori

Ciešas saites un 
interešu konflikti

Informācija 
par vienošanām

Izmaiņas izpildes
vietu sarakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
aprakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Informācija kas 
iekļauta izpildes 
kvalitātes apraksta

Informācija kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Paskaidrojumu par relatīvo nozīmi, 
kādu sabiedrība, novērtējot 
izpildes kvalitāti, piešķīrusi 
izpildes faktoriem – cenai,
izmaksām, izpildes ātrumam, 
izpildes iespējamībai vai jebkuram 
citam apsvērumam, tostarp 
kvalitatīviem faktoriem.

Aprakstu par jebkādām ciešām 
saitēm, interešu konfliktiem un 
kopīgām īpašumtiesībām attiecībā 
uz jebkuru izpildes vietu, kas 
izmantota rīkojumu izpildei.

Aprakstu par jebkādu konkrētu 
vienošanos ar jebkuru izpildes vietu 
saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem un saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
nemonetāriem labumiem.

Paskaidrojumu par faktoriem, 
kas bijuši par iemeslu izmaiņām 
sabiedrības izpildes politikā 
uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, 
ja šādas izmaiņas ir notikušas.

Paskaidrojumu, kā rīkojumu 
izpilde atšķiras atkarībā no 
klientu kategorizācijas, ja 
sabiedrība dažādām klientu 
kategorijām piemēro atšķirīgu 
pieeju un ja tas var ietekmēt 
rīkojumu izpildes pasākumus.

Paskaidrojumu par to, vai, izpildot privāto 
klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta 
nevis tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem, 
bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju 
piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās 
kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā 
rezultāta sasniegšanu.

Paskaidrojumu par to, kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība 
ir izmantojusi jebkurus datus vai 
instrumentus saistībā ar izpildes 
kvalitāti, ieskaitot jebkurus datus, 
kas publicēti saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Attiecīgā gadījumā paskaidrojumu 
par to, kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība ir izmantojusi konsolidētu 
datu lentes, kas izveidota saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, 
nodrošinātāja sniegtos datus. 

Atvasinātie 
finanšu 
instrumenti 
uz izejvielas 
materiāliem-
nākotnes un 
iespēju 
līgumi, kuri ir 
akceptēti 
tirdzniecībai 
tirdzniecības 
vietā

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,            
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.

Atvasinātie 
finanšu 
instrumenti 
uz akcijām -
nākotnes un 
iespēju 
līgumi, kuri ir 
akceptēti 
tirdzniecībai 
tirdzniecības 
vietā

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,            
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.



Rīkojumu izpildes kvalitāte – atskaite par instrumentu klasi

Finanšu 
instrumentu 
klase

Izpildes 
faktori

Ciešas saites un 
interešu konflikti

Informācija 
par vienošanām

Izmaiņas izpildes
vietu sarakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
aprakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Informācija kas 
iekļauta izpildes 
kvalitātes apraksta

Informācija kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Paskaidrojumu par relatīvo nozīmi, 
kādu sabiedrība, novērtējot 
izpildes kvalitāti, piešķīrusi 
izpildes faktoriem – cenai,
izmaksām, izpildes ātrumam, 
izpildes iespējamībai vai jebkuram 
citam apsvērumam, tostarp 
kvalitatīviem faktoriem.

Aprakstu par jebkādām ciešām 
saitēm, interešu konfliktiem un 
kopīgām īpašumtiesībām attiecībā 
uz jebkuru izpildes vietu, kas 
izmantota rīkojumu izpildei.

Aprakstu par jebkādu konkrētu 
vienošanos ar jebkuru izpildes vietu 
saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem un saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
nemonetāriem labumiem.

Paskaidrojumu par faktoriem, 
kas bijuši par iemeslu izmaiņām 
sabiedrības izpildes politikā 
uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, 
ja šādas izmaiņas ir notikušas.

Paskaidrojumu, kā rīkojumu 
izpilde atšķiras atkarībā no 
klientu kategorizācijas, ja 
sabiedrība dažādām klientu 
kategorijām piemēro atšķirīgu 
pieeju un ja tas var ietekmēt 
rīkojumu izpildes pasākumus.

Paskaidrojumu par to, vai, izpildot privāto 
klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta 
nevis tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem, 
bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju 
piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās 
kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā 
rezultāta sasniegšanu.

Paskaidrojumu par to, kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība 
ir izmantojusi jebkurus datus vai 
instrumentus saistībā ar izpildes 
kvalitāti, ieskaitot jebkurus datus, 
kas publicēti saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Attiecīgā gadījumā paskaidrojumu 
par to, kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība ir izmantojusi konsolidētu 
datu lentes, kas izveidota saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, 
nodrošinātāja sniegtos datus. 

Atvasinātie 
finanšu 
instrumenti 
uz procentu 
likmēm -
nākotnes un 
iespēju 
līgumi, kuri ir 
akceptēti 
tirdzniecībai 
tirdzniecības 
vietā

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,            
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.

Strukturētie 
finanšu 
instrumenti

• kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,            
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.



Rīkojumu izpildes kvalitāte – atskaite par instrumentu klasi

Finanšu 
instrumentu 
klase

Izpildes 
faktori

Ciešas saites un 
interešu konflikti

Informācija 
par vienošanām

Izmaiņas izpildes
vietu sarakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
aprakstā

Informācija, kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Informācija kas 
iekļauta izpildes 
kvalitātes apraksta

Informācija kas iekļauta 
izpildes kvalitātes 
apraksta

Paskaidrojumu par relatīvo nozīmi, 
kādu sabiedrība, novērtējot 
izpildes kvalitāti, piešķīrusi 
izpildes faktoriem – cenai,
izmaksām, izpildes ātrumam, 
izpildes iespējamībai vai jebkuram 
citam apsvērumam, tostarp 
kvalitatīviem faktoriem.

Aprakstu par jebkādām ciešām 
saitēm, interešu konfliktiem un 
kopīgām īpašumtiesībām attiecībā 
uz jebkuru izpildes vietu, kas 
izmantota rīkojumu izpildei.

Aprakstu par jebkādu konkrētu 
vienošanos ar jebkuru izpildes vietu 
saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem un saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
nemonetāriem labumiem.

Paskaidrojumu par faktoriem, 
kas bijuši par iemeslu izmaiņām 
sabiedrības izpildes politikā 
uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, 
ja šādas izmaiņas ir notikušas.

Paskaidrojumu, kā rīkojumu 
izpilde atšķiras atkarībā no 
klientu kategorizācijas, ja 
sabiedrība dažādām klientu 
kategorijām piemēro atšķirīgu 
pieeju un ja tas var ietekmēt 
rīkojumu izpildes pasākumus.

Paskaidrojumu par to, vai, izpildot privāto 
klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta 
nevis tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem, 
bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju 
piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās 
kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā 
rezultāta sasniegšanu.

Paskaidrojumu par to, kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība 
ir izmantojusi jebkurus datus vai 
instrumentus saistībā ar izpildes 
kvalitāti, ieskaitot jebkurus datus, 
kas publicēti saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Attiecīgā gadījumā paskaidrojumu 
par to, kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība ir izmantojusi konsolidētu 
datu lentes, kas izveidota saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, 
nodrošinātāja sniegtos datus. 

Fonda daļas • kopējā maksa (cena un 
izmaksas); 

• rīkojuma izpildes 
iespējamība; 

• darījuma apjoms; 
• ātrums; 
• citi apsvērumi 

Bankai nav saites, interešu 
konfliktu vai akcionāru 
attiecību ar jebkādu 
izpildes vietu/brokeri, 
kuriem tiek sūtīti rīkojumi 
par darbību ar finanšu 
instrumentiem.

Bankai nav nekādu 
specifisku vienošanos ar 
izpildes vietu saistībā ar 
veiktajiem vai saņemtajiem 
maksājumiem, saņemtajām 
atlīdzībām, atlaidēm vai 
citiem nemonetāriem 
labumiem.

Segtā perioda  
laikā izpildes vietas 
attiecīgajiem finanšu 
instrumentiem 
nav mainījušās, 
jo nebija pazīmes, 
kā šādas izmaiņas 
nodrošinātu labākus 
rīkojumu izpildes 
rezultātus klientiem.

Banka nepiemēro 
atšķirīgas pieejas privāto, 
profesionālo klientu un 
tiesīgo darījumu partneru 
rīkojumu apstrādē. 
Atšķirība var rasties tādēļ, 
ka profesionāli klienti 
biežāk sniedz konkrētus 
norādījumus vai liela 
apjoma rīkojumus, 
kuriem ir nepieciešama 
īpaša attieksme.

Visbiežāk izpildot rīkojumus
Signet Bank vislielāko relatīvo 
nozīmi piešķir cenai un izmaksām. 
Tomēr dažos gadījumos, lai iegūtu 
vislabāko iespējamo rezultātu,            
šo faktoru relatīvā nozīme var 
atšķirties un citi faktori var kļūt 
svarīgāki par cenu un izmaksām.
Tas var notikt, ja pēc Signet Bank 
ekspertu viedokļa klienta īpašie 
apstākļi, rīkojuma mērķis, esošie 
tirgus apstākļi, finanšu instruments, 
uz kuru atteicas rīkojums, un 
atbilstošā izpildes vieta padara to 
par nepieciešamu vai ieteicamu.

Banka nav izmantojusi 
datus vai instrumentus 
saistībā ar izpildes 
kvalitāti, kas publicēti 
saskaņā ar Deleģēto 
regulu (ES) 2017/575.

Banka nav izmantojusi 
konsolidētu datu lentes, 
kas ir izveidotas saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 65. 
pantu, nodrošinātāja 
sniegtos datus.


