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Informācija par ieguldījumu fondu 
 

 
Fonda nosaukums  

 
ABLV European Industry EUR Equity Fund 

 
Fonda veids:  

 
Atvērtais ieguldījumu fonds  

 
Fonda tips: 

 
Akciju fonds 

 
Fonda reģistrācijas datums:  

 
11.09.2013. 

 
Fonda reģistrācijas numurs:   

 
FL131-02.01.02.263/204 

 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:  

 
Integrum Asset Management IPAS  

Juridiskā adrese:  Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija 
Reģistrācijas numurs:  40003814724 
Licences numurs:  06.03.07.263/542 
Licence izsniegta:  04.08.2006., pārreģistrēta 03.06.2011., 09.05.2017. un 27.12.2021. 
 
Fonda l īdzek ļu tur ētājbanka 
 
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: 

 
 
 
Signet Bank AS 

Juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija 
Reģistrācijas numurs: 40003043232 (līdz 11.07.2022.:40003076407) 
 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes 
locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, 
uzvārds, ieņemamais amats:  

 
 
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome:  
 
Padomes priekšsēdētājs - Jānis Junkers (ievēlēts ar 04.03.2021.) 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs (ievēlēts ar 
08.10.2019.) 
Padomes loceklis - Aldis Paegle (atkārtoti ievēlēts ar 11.05.2022.) 
 
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde:  
 
No 22.10.2021. līdz 30.06.2022.: 
Valdes priekšsēdētājs – Reinis Vība; 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Jevgenijs Gžibovskis; 
Valdes loceklis – Sandris Straume 
  
Sākot ar 01.07.2022.: 
Valdes priekšsēdētājs – Jevgenijs Gžibovskis; 
Valdes loceklis – Sandris Straume 
 
Fonda pārvaldnieks - Jevgenijs Gžibovskis 

 
Fonda pārvaldnieka pienākumi 
 
 
 
 
 
Revidents: 
 
 
 
 
 

 
Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības 
statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst 
strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt 
vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus 
fondus.  
 
AS “Nexia Audit Advice” 
Licence Nr. 134 
Reģ.Nr. 40003858822 
Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010, Latvija 
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Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums 
 
2013. gada 11. septembrī tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR Equity Fund (turpmāk 
tekstā – fonds) kā akciju fonds ar pamatvalūtu EUR. 
 
Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir Integrum Asset Management IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrēta Latvijas 
Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, pārreģistrēta 2011.gada 
3.jūnijā, 2017. gada 9. maijā un 2021. gada 27. decembrī ar licences Nr. 06.03.07.263/542 ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrības darbībai, un juridisko adresi Rīgā, Elizabetes ielā 23. 
 
Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai fonda līdzekļi tiek ieguldīti tādos ETF 
vērtspapīros, kuri replicē Eiropas valstu ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. Fonda ieguldījumu 
portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās ekonomikas nozarēs un emitentiem, tādējādi nodrošinot lielāku 
ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. Pārskata periodā 
fonda pārvaldnieks neveica izmaiņas fonda ieguldījumu politikā un saglabāja esošu ieguldījumu struktūru. 
 
Akt īvu pārvald īšana un tirgus tendences 
 
Pārskata perioda beigās fonda līdzekļi bija ieguldīti ETF vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi 
veidoja 16.83% no fonda aktīviem. 
 
Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība samazinājās no 14.08 EUR līdz 12.11 EUR, 
uzrādot fonda apliecības vērtības kritumu fonda pamatvalūtā par 14.00%. 
 
Pārskata periodā fonda neto aktīvi samazinājās no 5,191,692 EUR līdz 3,177,740 EUR, savukārt, fonda kopējie aktīvi 
samazinājās no 5,200,083 EUR līdz 3,183,285 EUR. Fonda aktīvu samazinājumu noteica fonda vērtības negatīvais 
ienesīgums un ieguldītāju skaita samazinājums. 
 
No fonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par fonda līdzekļu pārvaldīšanu  
27,057 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 4,600 EUR apmērā un pārējie izdevumi 1,312 EUR apmērā.  
Turētājbankas atlīdzības piemērošanas dēļ fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā bija pieauga no 1.75% līdz 
1.88% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības. 
 
Pārskata periodā finanšu tirgos krasi pieauga svārstīgums - pasaules akciju un obligāciju tirgi demonstrēja negatīvu 
dinamiku augstās inflācijas, monetārās stimulēšanas pasākumu samazināšanas, ģeopolitiskās spriedzes un recesijas 
iestāšanās riska ietekmē. 
 
Pasaules finanšu tirgi uzsāka virzību lejup jau gada pirmajā mēnesī, kas bija saistīts ar kopējo reakciju uz gaidāmo ASV 
Federālās Rezervju Sistēmas (FRS) monetārās politikas maiņu. Martā FRS paaugstināja USD bāzes procentu likmi pirmo 
reizi kopš 2018.gada (par 0.25 procentpunktiem). Maijā un jūnijā USD bāzes procentu likme tika palielināta, attiecīgi, par 
0.50pp un 0.75pp līdz līmenim 1.50-1.75%. Arī tika uzsākta FRS bilances samazināšana, kas ir vēl viens monetāras 
stingrības pasākums, un tās temps tiks palielināts no 47.5 miljardiem USD jūnijā līdz 95 miljardiem USD septembrī. Ar tik 
agresīvajiem monetārās politikas pasākumiem FRS mēģināja ierobežot inflāciju, kas ASV sasniedza augstāko līmeni 
pēdējos 40 gados (maijā gada inflācija bija 8.6%). Rezultātā, augošās inflācijas, stingrās FRS monetārā politikas un 
recesijas iestāšanās riska kombinācija veicināja paaugstinātu svārstīgumu un negatīvu dinamiku pasaules finanšu tirgos. 
 
Savukārt, Eiropas Centrālā Banka (ECB), neskatoties uz rekordlielu gada inflāciju eirozonā maijā (8.1%) pārskata periodā 
atstāja EUR bāzes procentu likmi nemainītu. ECB piesardzīgāku pieeju bāzes procentu likmes pacelšanas jautājumā var 
paskaidrot ar eirozonas dalībvalstu ekonomikas izaugsmes tempa un parādu slodzes atšķirību. Pieaugot EUR bāzes 
procentu likmei, gaidāms straujš tā saukto eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma kāpums, kas būtiski pasliktinās 
to valstu parāda apkalpošanas iespējas un var novest pie parāda krīzes. Lai ierobežotu eirozonas perifērijas valstu 
obligāciju ienesīguma kāpumu, ECB paziņoja, ka tiks izstrādāts instruments, kas paredzēts eirozonas valstu fragmentācijas 
novēršanai un vienmērīgas ECB monetārās politikas visās eirozonas valstīs piemērošanas nodrošināšanai. Līdz ar to var 
secināt, ka ECB priekšā ir izaicinājums ierobežot ātri pieaugušo inflāciju un vienlaicīgi nepieļaut recesiju eirozonā, kā arī 
noturēt eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma likmes pieņemamā līmenī. 
 
Rezultātā, pārskata periodā pasaules akciju indekss MSCI World (izteikts USD valūtā) samazinājās par 21.21%, ASV plaša 
tirgus akciju indekss S&P 500 pārskata periodā samazinājās par 20.58%, attīstības valstu akciju indekss MSCI International 
EM Price Index (izteikts USD valūtā) samazinājās par 18.78%, bet Eiropas plaša tirgus akciju indekss STOXX Europe 600 
Net Return EUR Index samazinājās par 14.97%. 
 
Pārskata periodā Eiropas Savienība, ASV, kā arī citas valstis, ir noteikušas jaunas līdz šim nepieredzēta mēroga sankcijas 
pret Krieviju par tās izvērstajām kara darbībām Ukrainā. Ieviesto sankciju rezultātā darījumi ar Krievijas emitentu finanšu 
instrumentiem un norēķini par tiem nenotiek vai ir ierobežoti, jo finanšu tirgus dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Savienībā, ir 
noteikuši ierobežojumus attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecībai. Sekojoši, krasi pazeminājās šī tirgus segmenta 
likviditāte. Sankciju rezultātā krasi pieauga izejvielu cenas, kā arī tiek traucētas preču piegādes ķēdes un pārtrauktas 
ilggadējas tirdzniecības attiecības. Nākotnē ir iespējami vairāki grūti prognozējami attīstības scenāriji ar pieaugošiem 
makroekonomikas attīstības riskiem Eiropas Savienībā un citur pasaulē. 
 
Sabiedrība nepārtraukti izvērtē situāciju finanšu tirgos, tomēr pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas varētu negatīvi 
ietekmēt fonda aktīvu apjomu un fonda apliecības vērtības ienesīgumu turpmāk 2022. gadā.  
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Lai regulāri informētu ieguldītājus par fonda darbību, tīmekļa vietnēs www.ablv.com un https://www.integrum.lv/fondi/ katru 
mēnesi tiek publicēti fonda darbības rezultāti, kā arī katru ceturksni tiek publicēti fonda pārskats ar tā galvenajiem rādītājiem 
un ieguldījumu struktūru, un fonda pārvaldnieka komentārs par situāciju finanšu tirgos.  
 
Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldīšanai. 
Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic dažādu veidu analīzi par finanšu tirgiem, kā arī 
seko līdzi pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju vērtējumiem par dažādiem finanšu tirgiem. 
 
Turētājbankas mai ņa un dar ījumu atjaunošana ar apliec ībām 
 
2021. gada beigās veiksmīgi tika pabeigta Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešana uz jauno turētājbanku 
Signet Bank AS un līdz ar to, 2022. gada 4. janvārī tika atjaunoti darījumi ar fondu ieguldījumu apliecībām. 
 
Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, 
kas ir nozīmīgi fonda finanšu stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei. 
 
 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Aktīvu un saistību pārskats 

 
EUR

Akt īvi Pielikums 30.06.2022. 31.12.2021.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 535,617 1,540,527
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā

2 2,647,668 3,659,556

Kapitāla instrumenti 2,647,668 3,659,556

Kop ā akt īvi 3,183,285 5,200,083

Saist ības
Uzkrātie izdevumi                   (5,545)                (8,391)

Kop ā saist ības                   (5,545)                (8,391)

Neto akt īvi 3,177,740 5,191,692

  
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 

 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Ienākumu un izdevumu pārskats 

 
EUR

Ienākumi Pielikums
01.01.2022. - 

30.06.2022.
01.01.2021. - 

30.06.2021.
Ienākumi no dividendēm 6,165 2,254

Kop ā 6,165 2,254

Izdevumi
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai                  (27,057)                  (34,325)
Atlīdzība turētājbankai                    (4,600)                            - 
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi                       (780)                    (1,080)
Procentu izdevumi                       (378)                       (125)
Pārējie izdevumi                       (154)                    (2,207)

Kop ā                  (32,969)                  (37,737)

Ieguld ījumu v ērt ības pieaugums/ (samazin ājums)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)                  169,183                   45,855 
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)                 (664,897)                  606,644 

Kop ā                 (495,714)                  652,499 

Nodokļi un nodevas                            -                            - 

Iegud ījumu rezult ātā gūtais neto akt īvu pieaugums/ (samazin ājums)                 (522,518)                  617,016 

 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Neto aktīvu kustības pārskats 

 
EUR

Poz īcijas nosaukums
01.01.2022. - 

30.06.2022.
01.01.2021. - 

30.06.2021.

Neto akt īvi p ārskata perioda s ākum ā 5,191,692              4,271,309 

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)               (522,518)                 617,016 

Dar ījumi ar ieguld ījumu apliec ībām

   Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas                             -                             - 
   Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi            (1,491,434)                             - 

Neto akt īvu pieaugums/ (samazin ājums) no dar ījumiem ar ieguld ījumu 
apliec ībām

           (1,491,434)                             - 

Neto akt īvu pieaugums/ (samazin ājums) p ārskata period ā            (2,013,952)                 617,016 

Neto akt īvi p ārskata perioda beig ās 3,177,740 4,888,325

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā 368,658                 368,658 
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 262,397 368,658

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā 14.08 11.59
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās 12.11 13.26

 
 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Finanšu pārskatu pielikumi 
 
 
1. Pielikums 
 

Pamatinformācija 
 

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV European Industry EUR Equity Fund ir akciju fonds, kas reģistrēts 2013. gada 
11. septembrī, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Integrum Asset Management IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 
23, Rīga, LV-1010, Latvija.  
 
Fonda darbības joma ir ieguldījumu veikšana tādos ETF vērtspapīros, kuri replicē Eiropas valstu regulētajos tirgos tirgoto 
dažādu nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru. 
 
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, izņemot tos finanšu aktīvus, kas tiek 
uzskaitīti to patiesajā vērtībā. 
 
Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu 
pārskatus, šo finanšu pārskatu sagatavošanā par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam izmantotās 
grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot SFPS grozījumi, kas stājās spēkā pārskata periodā. 
 
Fonda funkcionālā valūta ir EUR. Fonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR. Finanšu dati pārskatā uzrādīti veselos 
EUR. Fonda daļas vērtību aprēķina un noapaļo ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Iekavās norādītā informācija 
atbilst salīdzinošiem datiem par iepriekšējo pārskata periodu, ja vien nav norādīts citādi. 
 
Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK), starptautiskie finanšu 
pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS), starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju 
komiteja (SFPIK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD). 
 

 

2. Pielikums 

 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
 
Kapitāla instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2022. gada 30. jūnijā: 

Iegādes
vērtība

Uzskaites
vērtība

Uzskaites vērtības 
attiecība pret fonda 

aktīviem
Emitents ISIN kods Skaits EUR EUR (%)

Īrija 4,200 453,103 475,274 14.93
S7XE - SOURCE EURO STOXX OPT BANKS IE00B3Q19T94 2,000 156,665 103,980 3.27
STR - SPDR MSCI EUROPE 
CONSUMERDISCRETIONARY IE00BKWQ0C77 1,000 112,559 130,180 4.09
STS - SPDR EUROPE CON STAPLES IE00BKWQ0D84 550 101,647 118,745 3.73
STW - SPDR EUROPE HEALTH CARE IE00BKWQ0H23 650 82,232 122,369 3.84

Luksemburga 26,850 1,136,205 1,451,907 45.60
AUT - LYXOR ETF STOXX AUTOML-PARTS LU1834983394 1,800 104,851 118,926 3.75
BNK - LYXOR ETF STOXX BANKS LU1834983477 6,000 121,425 106,776 3.35
BRE - LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES LU1834983550 1,200 48,392 97,866 3.07
CHM - LYXOR ETF STOXX CHEMICALS LU1834983634 625 56,053 85,384 2.68
CST - LYXOR ETF STOXX CNST MATERLS LU1834983808 1,600 85,472 99,067 3.11
FIN - LYXOR ETF STOXX FINCL SERVCS LU1834984798 1,275 75,424 96,855 3.04
FOO - LYXOR ETF STOXX FOOD BEVERGE LU1834985845 950 72,271 88,176 2.77
HLT - LYXOR ETF STOXX HEALTH CARE LU1834986900 700 56,718 89,345 2.81
IND - LYXOR ETF STOXX INDUSTRIALS LU1834987890 1,100 61,364 79,387 2.49
INS - LYXOR ETF STOXX INSURANCE LU1834987973 1,900 60,532 83,492 2.62
OIL - LYXOR ETF STOXX OIL & GAS LU1834988278 2,550 87,965 125,220 3.93
TEL - LYXOR ETF STOXX TELECOMMS LU1834988609 3,000 116,715 109,143 3.43
TNO - LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY LU1834988518 1,350 53,248 83,253 2.62
UTI - LYXOR ETF STOXX UTILITIES LU1834988864 1,600 56,695 89,573 2.81
XS8R - DBX STXX EUROPE TECHNOLGY 1C LU0292104469 1,200 79,080 99,444 3.12  
  



Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV European Industry EUR Equity Fund finanšu pārskatu pielikumi 
 

Pielikumi no 9. līdz 10. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa 10 

tabulas turpinājums: 

Iegādes
vērtība

Uzskaites
vērtība

Uzskaites vērtības 
attiecība pret fonda 

aktīviem
Emitents ISIN kods Skaits EUR EUR (%)
Vācija 32,660 780,120 720,487 22.64
DAXEX - ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE0005933931 660 66,730 71,161 2.24
SREEEX - ISHR EUR600 REAL ESTATE(DE) DE000A0Q4R44 1,900 34,808 27,292 0.86
SX7EEX - ISHARES EST BANKS DE DE0006289309 14,100 168,020 115,155 3.62
SX7PEX - ISHR STOXX EUR 600 BANKS D DE000A0F5UJ7 7,200 132,140 92,002 2.89
SXAPEX - ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS DE000A0Q4R28 1,100 65,121 52,525 1.65
SXDPEX - ISHR EUR 600 HEALTH CARE(D DE000A0Q4R36 1,600 129,056 163,039 5.13
SXNPEX - ISHR EUR600 IND GDS&SERV(D DE000A0H08J9 1,250 68,886 73,625 2.31
TDXPEX - ISHARES TECDAX DE DE0005933972 4,850 115,359 125,688 3.94

Kop ā 2,369,428 2,647,668 83.17
 

 
 

3. Pielikums 
 
Darbības rādītāju dinamika 
 
Darbības rādītāju – ieguldījumu fonda gada ienesīguma* dinamika: 

Poz īcijas nosaukums 30.06.2022. 31.12.2021. 31.12.2020.

Neto aktīvi (EUR) 3,177,740 5,191,692 4,271,306
Ieguldījumu apliecību skaits 262,397 368,658 368,658

Ieguld ījumu fonda da ļas vērt ība (EUR) 12.11 14.08 11.59

01.01.2022. - 
30.06.2022.

01.01.2021.- 
31.12.2021.

01.01.2020.- 
31.12.2020.

Ieguld ījumu fonda ienes īgums* (EUR) (26.21%) 21.51% (2.53%)
 

* - ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur 
dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits pārskata periodā. 
 
 
 

4. Pielikums 
 
Notikumi pēc bilances datuma un darbības turpināšana 
 

Laika periodā no pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā 
šajā fonda finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā fonda finanšu pārskatā. 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 


