
Klientu kategorija

Instrumenta kategorija

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā 

secībā)

Tirdzniecības apjoma procentuālā 

daļa, izteikta procentos no kopējā 

apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, 

izteikta procentos no kopējā skaita 

attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa
Novirzīto rīkojumu procentuālā 

daļa

1. Kit Finance Europe (549300HXOCTXFFW8RD19) 86.44% 92.34% 98.47% 38.46% 0%

2. AS BlueOrange Bank (54930080G2M7EJ097A27) 13.56% 7.66% 1.53% 61.54% 0%

Klientu kategorija

Instrumenta kategorija

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā 

secībā)

Tirdzniecības apjoma procentuālā 

daļa, izteikta procentos no kopējā 

apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, 

izteikta procentos no kopējā skaita 

attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa
Novirzīto rīkojumu procentuālā 

daļa

1. AS BlueOrange Bank (54930080G2M7EJ097A27) 80.88% 84.62% 84% 100% 0%

2. Kit Finance Europe (549300HXOCTXFFW8RD19) 19.12% 15.38% 16% 0% 0%

Klientu kategorija

Instrumenta kategorija

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā 

secībā)

Tirdzniecības apjoma procentuālā 

daļa, izteikta procentos no kopējā 

apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, 

izteikta procentos no kopējā skaita 

attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa
Novirzīto rīkojumu procentuālā 

daļa

1. Kit Finance Europe (549300HXOCTXFFW8RD19) 100.00% 100.00% 100% 0% 0%

Klientu kategorija

Instrumenta kategorija

Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā

Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā 

secībā)

Tirdzniecības apjoma procentuālā 

daļa, izteikta procentos no kopējā 

apjoma attiecīgajā kategorijā

Izpildīto darījumu procentuālā daļa, 

izteikta procentos no kopējā skaita 

attiecīgajā kategorijā

Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa
Novirzīto rīkojumu procentuālā 

daļa

1. AS BlueOrange Bank (54930080G2M7EJ097A27) 70.60% 77.78% 66.67% 100.00% 0%

2. XNT LTD. (635400MMGYK7HLRQGV31) 29.40% 22.22% 33.33% 0.00% 100%

Privātie klienti

(k) Biržā tirgoti produkti (biržā tirgoti fondi, biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces)

Jā

Jā

(g) Atvasinātie kapitāla instrumenti - Iespējas līgumi un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

Jā

Privātie klienti

(a) Kapitāla vērtspapīri – akcijas un depozitārie sertifikāti (likviditātes diapazoni 1-6)

Nē

Privātie klienti

(b) Parāda instrumenti - Obligācijas

Privātie klienti
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(c) AS LPB Bank nepastāv jebkādu konkrētu vienošanos ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem.

(d) Izmaiņas AS LPB Bank Rīkojumu izpildes vietu, brokeru, partneru un depozitāriju sarakstā nav veiktas.

(e) AS LPB Bank  rīkojumu izpilde neatšķiras atkarībā no klientu kategorizācijas.

(e) AS LPB Bank  rīkojumu izpilde neatšķiras atkarībā no klientu kategorizācijas.

(f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem. Citi kritēriji netika izmantoti.

(g) AS LPB Bank nav izmantojusi jebkurus datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Taču publiski pieejama tirgus informācija tiek izmantota lai uzraudzītu rīkojumu izpildi, kuru nodrošina Bankas sadarbības partneri.

(h) AS LPB Bank nav izmantojusi konsolidētu datu lentes.

(b) Parāda instrumenti

(e) AS LPB Bank  rīkojumu izpilde neatšķiras atkarībā no klientu kategorizācijas.

(a) Kapitāla vērtspapīri – akcijas un depozitārie sertifikāti (likviditātes diapazoni 1-6)

(a) AS LPB Bank, izpildot klientu rīkojumus, rīkojas kā starpnieks. Faktori, kuri nosaka labāko rīkojumu izpildi ir aprakstīti Klientu rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politikā. Izpildot klientu rīkojumus regulētajā tirgū, labākā rīkojuma izpilde tiek 

nodrošināta Bankai izmantojot sadarbības partnerus, kuri nodrošina tiešo piekļuvi tirgum (Direct Market Access).

(b) AS LPB Bank nepastāv jebkādas ciešas saites, interešu konflikti un kopīgas īpašumtiesības attiecībā uz jebkuru izpildes vietu, kas izmantota rīkojumu izpildei.

(c) AS LPB Bank nepastāv jebkādu konkrētu vienošanos ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem.

(d) Izmaiņas AS LPB Bank Rīkojumu izpildes vietu, brokeru, partneru un depozitāriju sarakstā nav veiktas.

(b) AS LPB Bank nepastāv jebkādas ciešas saites, interešu konflikti un kopīgas īpašumtiesības attiecībā uz jebkuru izpildes vietu, kas izmantota rīkojumu izpildei.

(h) AS LPB Bank nav izmantojusi konsolidētu datu lentes.

(b) AS LPB Bank nepastāv jebkādas ciešas saites, interešu konflikti un kopīgas īpašumtiesības attiecībā uz jebkuru izpildes vietu, kas izmantota rīkojumu izpildei.

(c) AS LPB Bank nepastāv jebkādu konkrētu vienošanos ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem.

(d) Izmaiņas AS LPB Bank Rīkojumu izpildes vietu, brokeru, partneru un depozitāriju sarakstā nav veiktas.

(e) AS LPB Bank  rīkojumu izpilde neatšķiras atkarībā no klientu kategorizācijas.

(f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem. Citi kritēriji netika izmantoti.

(d) Izmaiņas AS LPB Bank Rīkojumu izpildes vietu, brokeru, partneru un depozitāriju sarakstā nav veiktas.

(h) AS LPB Bank nav izmantojusi konsolidētu datu lentes.

(g) AS LPB Bank nav izmantojusi jebkurus datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Taču publiski pieejama tirgus informācija tiek izmantota lai uzraudzītu rīkojumu izpildi, kuru nodrošina Bankas sadarbības partneri.

(g) AS LPB Bank nav izmantojusi jebkurus datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Taču publiski pieejama tirgus informācija tiek izmantota lai uzraudzītu rīkojumu izpildi, kuru nodrošina Bankas sadarbības partneri.

(b) AS LPB Bank nepastāv jebkādas ciešas saites, interešu konflikti un kopīgas īpašumtiesības attiecībā uz jebkuru izpildes vietu, kas izmantota rīkojumu izpildei.

(a) AS LPB Bank, izpildot klientu rīkojumus, rīkojas kā starpnieks. Faktori, kuri nosaka labāko rīkojumu izpildi ir aprakstīti Klientu rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politikā. Izpildot klientu rīkojumus ārpus regulētā tirgus, Banka salīdzina 

cenas, kuras tā saņem no sadarbības partnereiem ar indikatīvām cenām, kuras publicē neatkarīgi tirgus datu un informācijas servisi.

(g) Atvasinātie kapitāla instrumenti - Iespējas līgumi un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi, kurus atļauts tirgot tirdzniecības vietā

(a) AS LPB Bank, izpildot klientu rīkojumus, rīkojas kā starpnieks. Faktori, kuri nosaka labāko rīkojumu izpildi ir aprakstīti Klientu rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politikā. Izpildot klientu rīkojumus regulētajā tirgū, labākā rīkojuma izpilde tiek 

nodrošināta Bankai izmantojot sadarbības partnerus, kuri nodrošina tiešo piekļuvi tirgum (Direct Market Access).

(c) AS LPB Bank nepastāv jebkādu konkrētu vienošanos ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem.

(k) Biržā tirgoti produkti (biržā tirgoti fondi, biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces)

(a) AS LPB Bank, izpildot klientu rīkojumus, rīkojas kā starpnieks. Faktori, kuri nosaka labāko rīkojumu izpildi ir aprakstīti Klientu rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politikā. Izpildot klientu rīkojumus regulētajā tirgū, labākā rīkojuma izpilde tiek 

nodrošināta Bankai izmantojot sadarbības partnerus, kuri nodrošina tiešo piekļuvi tirgum (Direct Market Access).

(f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem. Citi kritēriji netika izmantoti.

(g) AS LPB Bank nav izmantojusi jebkurus datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Taču publiski pieejama tirgus informācija tiek izmantota lai uzraudzītu rīkojumu izpildi, kuru nodrošina Bankas sadarbības partneri.

(h) AS LPB Bank nav izmantojusi konsolidētu datu lentes.

(f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta tiešiem cenas un izmaksu apsvērumiem. Citi kritēriji netika izmantoti.


