Ar ieguldījumu saistītās izmaksas

Izmaksas un komisijas maksas par viena gada investīciju horizontu ar pieņēmumiem:
1) visas investīcijas tiek pārdotas gada beigās;
2) ienesīgums gadā ir nulle.
Izmaksas un komisijas maksas tiek aprēķinātas, ņemot vērā pieņemto investīciju horizontu un investīciju apjomu,
balstoties uz vēsturiskiem datiem par izmaksām un aktuālām komisijas maksām. Aprēķinātās paredzamās
komisijas var atšķirties no faktiskajām komisijām, kuras būs atkarīgas no finanšu instrumenta tirgus vērtības.

Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD (LV0000400901)
Investīciju apjoms

$

1 000 $

100 000

Pirkšanas komisijas maksa

Iekļautas instrumenta cenā

0.20 % | $ 2

0.20 % | $ 200

Turētājbankas komisija

Ieturētas no norēķinu konta

0.25 % | $ 2.5

0.25 % | $ 250

0.88 % | $ 8.8

0.88 % | $ 880

0.88 % | $ 8.8

0.88 % | $ 880

1.33 % | $ 13.3

1.33 % | $ 1330

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā
Pastāvīgās maksas

Iekļautas instrumenta cenā

Izmaksas kopā

Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD (LV0000400893)
Investīciju apjoms

$

1 000 $

100 000

Pirkšanas komisijas maksa

Iekļautas instrumenta cenā

0.35 % | $ 3.5

0.35 % | $ 350

Turētājbankas komisija

Ieturētas no norēķinu konta

0.25 % | $ 2.5

0.25 % | $ 250

1.30 % | $ 13

1.30 % | $ 1300

1.30 % | $ 13

1.30 % | $ 1300

1.9 % | $ 19

1.9 % | $ 1900

Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā
Pastāvīgās maksas
Izmaksas kopā

Iekļautas instrumenta cenā
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Ar ieguldījumu saistīto izmaksu
kopējā ietekme
Šeit atspoguļotais ieguldījuma ienesīgums izmantots ilustratīvā nolūkā, lai parādītu ar ieguldījumu saistītās
izmaksas kopējo ietekmi dažādos scenārijos: ar pozitīvu, negatīvu un nulles ienesīgumu. Šie scenāriji neatspoguļo
un negarantē ieguldījuma ienesīgumu nākotnē un nav pamatoti ar datu analīzi.

Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD (LV0000400901)
Investīciju vidējs ienesīgums gadā (%) pēc izmaksām
Ienesīgums gadā (%)
Investīciju horizonts
1 gads
5 gadi
10 gadi
5%
3.66%
3.83%
3.85%
0%
-1.33%
-1.17%
-1.15%
-5%
-6.32%
-6.17%
-6.15%
Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD (LV0000400893)
Investīciju vidējs ienesīgums gadā (%) pēc izmaksām
Ienesīgums gadā (%)
Investīciju horizonts
1 gads
5 gadi
10 gadi
5%
3.09%
3.38%
3.41%
0%
-1.89%
-1.62%
-1.58%
-5%
-6.88%
-6.62%
-6.58%
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Svarīga informācija

Visa informācija, kas ir izvietota šajā pārskatā, ir paredzēta izmantošanai tikai un vienīgi informatīvos nolūkos,
un to nevar uzskatīt par piedāvājumu, rekomendāciju vai uzaicinājumu ieguldīt līdzekļus produktos,
pakalpojumos vai finanšu instrumentos, kas šeit tiek aplūkoti. AS “Rietumu Asset Management” IPS (turpmāk
tekstā saukta – Sabiedrība) vērš Jūsu uzmanību uz to, ka operācijas vērtspapīru un naudas tirgū ir saistītas ar risku
un pieprasa attiecīgās zināšanas un pieredzi. Katram ieguldītājam ir nepieciešams rūpīgi izanalizēt un izvērtēt
šādus riskus pirms sava investīciju lēmuma pieņemšanas.
Sabiedrība vērš Jūsu uzmanību arī uz to, ka šeit publicētā informācija attiecībā uz iespējamo ienesīgumu un
atbilstību Jūsu interesēm un vajadzībām, ir uzskatāma par tikai un vienīgi indikatīva rakstura informāciju, kas
neņem vērā Jūsu personīgos apstākļus, tā var mainīties dažādu faktoru ietekmē, kā arī tā nav nekāda veida
garantija ienesīgumam nākotnē. Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par šīs informācijas iespējamu
izmantošanu, tostarp neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, (t.sk. sagaidāmās
peļņas atrāvums), kas radās ieguldītājiem, paļaujoties uz šo informāciju. Šīs informācijas kopēšana un izplatīšana
ir atļauta tikai ar Sabiedrības rakstisko piekrišanu.
Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi attiecībā uz šajā pārskatā izvietoto informāciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS
“Rietumu Asset Management” IPS klientu menedžera.
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