
 

             
 

 
 

 

 

M2M ASSET MANAGEMENT IPAS 
 RĪKOJUMU IZPILDES POLITIKA 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 16.06.2011. Padomes lēmumu  

 (protokola Nr. 6/2011) 
  

ORGANIZATORISKI ADMINISTRATĪVIE NOSACĪJUMI 

NOLŪKS 

Politikas nolūks ir noteikt „M2M Asset Management” IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība) principus labāku 
rezultātu nodrošināšanai klientiem, dodot rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem. 

POLITIKAS ĪPAŠNIEKS / KOORDINATORS 

Īpašnieks: Valdes priekšsēdētājs 
Koordinators: Operacionālas daļas vadītājs 
 
STĀŠANĀS SPĒKĀ: stājas spēka ar apstiprināšanas datumu 
AKTUALIZĀCIJA: pēc Politikas īpašnieka vai koordinatora pieprasījuma 

I POLITIKAS PAMATPRINCIPI 

1. Sabiedrība apzinās, ka ieguldījuma pakalpojumu sniegšanas gaitā Klientiem ir nepieciešams nodrošināt pēc 
iespējas labākus rezultātus.  

2. Sabiedrība, kas darbojas ar Klientu noslēgtā līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanas ietvaros, sniedzot 
tirdzniecības instrukcijas, ko Sabiedrība iesniedz rīkojumu izpildes vietā, kurā rīkojums var tikt izpildīts 
(turpmāk tekstā – Rīkojums) rīkojas saskaņā ar šo Rīkojumu izpildes politiku (turpmāk tekstā arī – Politika).  

3. Sabiedrība, sniedzot ieguldījumu pakalpojumu, rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks un nodrošina, ka 
pakalpojumi tiek sniegti Klienta interesēs  un ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību. 

4. Sabiedrība nodrošina, ka pieņemt lēmumus par Klienta portfeļa pārvaldīšanu, kā arī sniegt Klientiem 
konsultācijas par ieguldījumiem ir tiesīgas tikai tās personas, kurām ir atbilstoša izglītība, pieredze un 
kompetence ieguldījumu pakalpojumu jomā. 

5. Politikas nosacījumi piemērojami privātajiem un profesionālajiem Klientiem. 

6. Rīkojumu izpildes politika ir publiski pieejama. 

II RĪKOJUMU VEIDI 

7. Sabiedrībai, veicot Klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar Klienta pilnvarojumu, ir 
tiesības iesniegt sekojošus Rīkojumu veidus: 

7.1. ierobežojošo Rīkojumu – Rīkojumu pirkt vai pārdot noteiktu finanšu instrumentu daudzumu par 
īpaši noteiktu vai labāku cenu; 
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7.2. brīvo Rīkojumu – Rīkojumu pirkt vai pārdot noteiktu finanšu instrumentu daudzumu par tirgus 
cenu, kas neparedz īpaši noteiktu cenu; 

7.3. citu veidu Rīkojumus. 

8. Sabiedrība ir tiesīga iekļaut īpašus noradījumus Rīkojumā. 

9. Sabiedrība nodod Rīkojumus finanšu iestādēm, kuru Rīkojumu izpildes politika vai tai pielīdzināms 
dokuments atbilst Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām vai līdzvērtīgām 
prasībām, un var nodrošināt labāko rezultātu Klientam, ja citu neprasa pakalpojuma būtība. 

III RĪKOJUMU NODOŠANA IZPILDEI 

10. Primāri Sabiedrība nodod Rīkojumus izpildei Klienta turētājbankai, bet patur tiesības nodod Rīkojumus arī 
citām finanšu iestādēm, kā arī ārpus regulētā tirgus, ja tas var nodrošināt Klientam labāko rezultātu. 

11. Darījumu izpildes vietas tiek noteiktas finanšu iestāžu rīkojumu izpildes politikās, vai citos finanšu iestādēs 
norādītajos dokumentos. 

12. Sabiedrībai un finanšu iestādēm ir tiesības grozīt Rīkojumu izpildes vietu sarakstu vienpusējā kārtā jebkurā 
laikā. 

13. Par Rīkojuma izpildi ietekmējošiem faktoriem tiek uzskaitīti: 

13.1. darījuma cena; 

13.2. darījuma izmaksas; 

13.3. darījuma izpildes ātrums; 

13.4. izpildes un norēķinu iespējamība; 

13.5. darījuma apjoms un specifika; 

13.6. jebkādi citi apsvērumi, ko Sabiedrība uzskata par svarīgiem darījuma izpildē. 

14. Sabiedrība izvērtē un nosaka, kādi no 13. punktā minētajiem faktoriem ir nozīmīgi, lai Klientam nodrošinātu 
pēc iespējas labākus rezultātus. 

15. Lai noteiktu, kādi no 13. punkta minētajiem faktoriem ir būtiskākie atsevišķam Klientam, Sabiedrība ņem 
vērā arī sekojošus Klientu kritērijus: 

15.1. Klienta raksturojums; 

15.2. Klienta statuss; 

15.3. Rīkojuma veids; 

15.4. Finanšu instrumenta īpašības; 

15.5. Iespējamās darījuma izpildes vietas. 

16. Ja Sabiedrība veic Klienta, kam ir piešķirts privāta klienta statuss, finanšu instrumentu portfeļa 
pārvaldīšanu, labāko iespējamo rezultātu nosaka kā kopējo maksu, kas aptver finanšu instrumenta cenu un 
ar izpildi saistītās izmaksas, ietverot visus izdevumus, kas radušies Klientam tiešā saistībā ar rīkojuma 
izpildi, ieskaitot izpildes vietas maksu, norēķinu maksu, kā arī maksu citām rīkojuma izpildē iesaistītajām 
personām.  

17. Gadījumā, ja Sabiedrība nenodod Rīkojumu Klienta turētājbankai, Sabiedrība izvēlas finanšu iestādi, kurai 
iesniegt Rīkojumus, izvērtējot tās atbilstību šīs politikas nosacījumiem attiecībā uz labāko rezultātu 
nodrošināšanu Klientam.  
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IV RĪKOJUMU APVIENOŠANA UN SADALĪŠANA 

18. Sabiedrībai, veicot Klienta finanšu instrumentu portfeļa pārvaldīšanu, ir tiesības apvienot Rīkojumus, kas ir 
doti viena Klienta vārdā, ar Rīkojumiem, kas ir doti cita Klienta vārdā vai Sabiedrības pārvaldībā esošo 
ieguldījumu fondu vārdā. 

19. Dažādu Klientu investīciju portfeļu pārvaldīšanas ietvaros rīkojumu apvienošana var tikt veikta gadījumos, 
ja pastāv tikai neliela varbūtība, ka šāda apvienošana var kaitēt Klienta interesēm. 

20. Ja Sabiedrība ir apvienojusi Rīkojumus dažādu Klientu vai ieguldījumu fondu pārvaldīšanas ietvaros, tad tā 
attiecīgo Rīkojumu sadala vai pārdala, nekaitējot Klienta interesēm. 

21. Finanšu instrumentu vai naudas līdzekļu sadalīšana tiek veikta proporcionāli starp Klientiem un ieguldījumu 
fondiem, kuru investīciju portfeļu pārvaldīšanas ietvaros tika apvienoti Rīkojumi.  

22. Sabiedrība nodrošina apvienoto Rīkojumu godīgu sadali, savstarpēji nediskriminējot Klientus. 

V UZRAUDZĪBA 

23. Sabiedrība regulāri pārskata Rīkojumu izpildes politiku un veiktos pasākumus labāko rezultātu sasniegšanai. 

24. Ja rodas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē Sabiedrības spēju turpināt sasniegt labāko iespējamo rezultātu, kā 
arī, ja rīkojuma izpildes vietu uzskaitījumā tiek veikti grozījumi, kurus Sabiedrība uzskata par būtiskiem, tā 
veic attiecīgus grozījumus arī Rīkojumu izpildes politikā. 

25. Sabiedrība ar Klientu noslēgtajā līgumā paredzētajā kārtībā informē Klientus par būtiskām izmaiņām 
Rīkojumu izpildes politikā. 

VI PIELIKUMI 

26. Pielikums Nr.1. Finanšu iestāžu saraksts 
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Pielikums Nr. 1 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 12.04.2014. Valdes lēmumu  

 (protokola Nr. 06/03/2014) 

 

 

Finanšu iestāžu saraksts 

 

 

 

1. AS „Swedbank” 

2. RBS Coutts Bank 

3. OJSC „M2M Private Bank” 

4. Bank M2M Europe AS 

5. Commerzbank  

6. Deutsche Bank 

7. KBL (Luxembourg) 

 


