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 Pieteikums ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai  

 Ieguldītājs        
  vārds, uzvārds / juridiskās personas1 nosaukums  

 Dzimšanas datums                   
 

Personas kods             –           
 

 
 Latvijas nerezidentiem diena mēnesis gads Latvijas rezidentiem   

 Reģistrācijas numurs        
  juridiskām personām  

 Ieguldītāja naudas līdzekļu konta numurs         
   IBAN vai cits formāts  

 Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs2         
   IBAN vai cits formāts  

 Pieteikumā norādīto ieguldītāja naudas līdzekļu un finanšu          
 instrumentu konta turētājs  nosaukums un SWIFT kods  

 Speciālie nosacījumi        
 (ja tādi ir)   

        
 

 Uzdodu atpirkt šādu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību skaitu3  

 ISIN Fonda nosaukums Apliecību skaits4  

 LV0000400315 Integrum Global USD Bond Fund        

 LV0000400323 ABLV Global USD Stock Index Fund        

 LV0000400331 Integrum CEEMEA USD Bond Fund        

 LV0000400349 Integrum Global EUR Bond Fund        

 LV0000400356 ABLV Global EUR Stock Index Fund        

 LV0000400802 ABLV Global Corporate USD Bond Fund        

 LV0000400836 ABLV US Industry USD Equity Fund        

 LV0000400844 ABLV European Industry EUR Equity Fund        

 LV0000400919 Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund        

 LV0000400935 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund        
 

 
1 Juridiskās personas, juridiskie veidojumi, ieguldījumu fondi un ieguldījumu plāni. 
2 Ja pieteikumā norādītais finanšu instrumentu konta numurs atšķiras no konta numura, ko pārbaudes ietvaros ieguldītājs sniedza Integrum Asset Management IPAS, 

tad jāiesniedz pieteikumā norādītā konta piederību ieguldītājam apliecinošs dokuments. 
3 Ja Ieguldītāja finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kontu turētājs ir Signet Bank, AS, tad naudas summa par atpirktām ieguldījumu apliecībām tiks ieskaitīta 

pieteikumā norādītajā ieguldītāja naudas līdzekļu kontā. Ja ieguldītāja finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kontu turētājs ir cita finanšu iestāde, tad ieguldītāja 
pienākums ir nodrošināt norēķinus par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, iesniedzot kontu turētājam DVP rīkojumu ieguldījumu apliecību pārvedumam uz 
Signet Bank, AS pret naudas līdzekļu saņemšanu pieteikumā norādītajā ieguldītāja naudas līdzekļu kontā. Naudas summa par atpirktām ieguldījumu apliecībām tiks 
pārskaitīta kontu turētājam tālākai ieskaitīšanai ieguldītāja naudas līdzekļu kontā. 

4 Apliecību skaitu norāda ar četrām zīmēm aiz komata. 
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Ņemot vērā, ka mans konta turētājs nevar nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros, 
lūdzu pieteikumā norādīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas nominētas USD valūtā, atpakaļpirkšanas darījumiem veikt 
norēķinus EUR valūtā6, piemērojot ieguldījumu fondu turētājbankas Signet Bank, AS noteiktu valūtas konvertācijas kursu. Apliecinu, ka 
saprotu un uzņemos valūtas konvertācjias risku. 

 

 

 

Informācija par 
iepriekšējo 
ieguldītāju7        

  iepriekšējā ieguldītāja vārds, uzvārds / nosaukums, personas kods vai dzimšanas datums / reģistrācijas nr.  

         
    

 Informāciju saistībā ar pieteikuma izpildi sniegt man šādā veidā8  

  sistēmā Online Office  pa e-pastu  Integrum Asset Management IPAS birojā   
 

 

Esmu informēts, ka Integrum Asset Management IPAS pieņem pieteikumu izpildei, ja pieteikums ir precīzi aizpildīts un ja ir noteikta ieguldītāja 
atbilstība iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, ja Integrum Asset Management IPAS rīcībā ir visi dokumenti un informācija, lai 
noteiktu ieguldītāja atbilstību. 

Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Esmu iepazinies ar ieguldījumu fonda prospektu, Ieguldītājiem paredzēto 
pamatinformāciju un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikumu, saprotu to noteikumus un piekrītu tiem, kā arī apstiprinu, ka saprotu investīciju 
stratēģiju un apzinos visus iespējamos riskus, kas saistīti ar ieguldījumu fondā. Apzinos, ka līdz ar pieteikuma parakstīšanu savstarpējās 
attiecības starp ieguldītāju un Integrum Asset Management IPAS, tajā skaitā pieteikuma izpilde, tiek regulētas, pamatojoties uz ieguldījumu 
fonda prospekta un pārvaldes nolikuma noteikumiem.  

Piekrītu, ka Integrum Asset Management IPAS un tās turētājbanka Signet Bank, AS veic ieguldītāja / ieguldītāja pārstāvja personas datu apstrādi.  

 

Pieteikuma 
iesniegšanas 
datums                   

 

 
  diena mēnesis gads  

               
 ieguldītāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds  ieguldītāja vai pilnvarotā pārstāvja paraksts  
 

 

 Integrum Asset Management IPAS atzīmes  
               
 darbinieka paraksts, personiskais spiedogs  pieteikuma saņemšanas datums un laiks  

 

 
5 Nosacījums nav piemērojams, ja ieguldītāja konta turētājs ir Signet Bank AS vai cits konta turētājs, kas var nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros. 

6 Ja plānotā norēķinu diena sakrīt ar ieguldījumu fondu turētājbankas Signet Bank, AS paziņotu EUR valūtas norēķinu brīvdienu, tad norēķinu diena ir nākamā darba 
diena, kas nav EUR valūtas norēķinu brīvdiena. 

7 Informāciju par iepriekšējo ieguldītāju norāda tikai gadījumā, ja ieguldījumu apliecības iegūtas pēc 18.02.2018. no cita ieguldītāja. 
8 Informāciju saistībā ar pieteikuma izpildi Integrum Asset Management IPAS sniedz ieguldītājam sistēmā Online Office. Ja ieguldītājam nav pieejas sistēmai Online 
Office, tad informāciju saistībā ar pieteikuma izpildi sniedz ieguldītājam pa e-pastu, kas ir Integrum Asset Management IPAS rīcībā, vai Integrum Asset 
Management IPAS birojā.   
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