Eiropas komercsabiedrība
ERGO Life Insurance Latvijas filiāle
Vien.reģ.Nr. 40103336441, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tālrunis:67081700, fakss:67081705, www.ergo.lv

Fondu saraksts
Alternatīva pensijai
Fonda nosaukums

Conservative MaterFund

Balanced MasterFund

Dynamic MasterFund
East Capital Russian
Fund
East Capital Eastern
Europe

FIM BRIC+ (Brazīlija,
Krievija, Indija, Ķīna un
Āzijas tīģeri)

FIM Sahara

FIM Global

DNB Fund Navigator

DNB Global SRI

Apraksts
Fondu fonda risinājums. Līdz 40% no fonda aktīviem var tikt
ieguldīti akcijās, pārējā daļa – obligācijās un naudas tirgus
instrumentos

Valūta

Riska
novērtējums*

EUR

Mazāks par
vidējo

EUR

Augstāks par
vidējo

Fondu fonda risinājums. Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt
ieguldīti akcijās

EUR

Augsts

Fonda iegulda reģions ietver Krieviju un NVS valstis. Fonds
iegulda uzņēmumos, kuriem ir paredzama strauja izaugsme

EUR

Augsts

SEK

Augsts

EUR

Augsts

EUR

Augsts

EUR

Augsts

EUR

Augsts

EUR

Augsts

Fondu fonda risinājums. Līdz 70% no fonda aktīviem var tikt
ieguldīti akcijās, pārējā daļa – obligācijās un naudas tirgus
instrumentos

Fonds iegulda Austrum-Eiropas uzņēmumu akcijās. Lai
sasniegtu vērtības pieaugumu, fonds veic ieguldījumus plašā
valstu, sektoru un kompāniju spektrā
Fondu fonds. Fonda līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti
savstarpējās fondu ieguldījumu apliecībās un pārvedamu
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fondos (angļu val. - UCITS),
kas veic ieguldījumus straujas attīstības tirgos. Veicot
ieguldījumus, fonda līdzekļu pārvaldnieki nevadās pēc
salīdzinošā indeksa
Fonds savus aktīvus galvenokārt iegulda vērtspapīros un ar
vērtspapīriem saistītās garantijās, uzņēmumu, kuri darbojas
Tuvo Austrumu un Āfrikas tirgos, vai uzņēmumu, kuriem
minētā ieguldīšanas joma ir pamata tirgus zona, saskaņā ar
„FIM Asset Management Ltd.“ novērtējumu
Fonda aktīvi tiek investēti visā pasaulē vērtspapīru un fiksēta
ienākuma tirgos, mainot ieguldīšanas virzienu atbilstoši
ekonomiskajiem nosacījumiem un tirgus situācijai
Sub-fonds dod investoriem iespēju ieguldīt naftas un
kuģniecības sektoru uzņēmumos. Fonds galvenokārt investē
sabiedrībās, kuru akcijas ir iekļautas Norvēģijas Oslo
vērtspapīru biržas sarakstā, tomēr var veikt ieguldījumus arī
starptautiskā līmenī
Fonda ieguldījumu stratēģija balstās uz sociāli atbildīgu
ieguldīšanu (angļu val.: „socially responsible investment”)
īpašumtiesību vērtspapīros bez ģeogrāfiskā vai ekonomikas
nozaru
ierobežojuma.
Fonda
ieguldījumu
vienības
pieskaitāmas tikai A klasei un ir izteiktas eiro valūtā. Lai
pasargātu fonda īpašumu no iespējamām valūtu kursu
svārstībām, fonds var slēgt iepriekšējus valūtu maiņas
darījumus
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Odin Norden

Skagen Global

Skagen Kon-Tiki

Fonds veic ieguldījumus galvenokārt uzņēmumos Norvēģijā,
Zviedrijā, Somijā un Dānijā. Ne mazāk kā 80% no fonda
aktīviem tiek ieguldīti akcijās. Līdz 10% no fonda līdzekļiem
var tikt ieguldīti finansu instrumentos, kuri nav iekļauti biržas
sarakstos, bet atbilst fonda ieguldīšanas stratēģijai
Fonds veic ieguldījumus visā pasaulē augošos uzņēmumos
ar zemu vērtību, kas līdz šim nav novērtēti, ir mazpazīstami
un neatklāti. Lai mazinātu risku, fonds rūpīgi izvērtē
uzņēmumu ģeogrāfiskā novietojuma un dažādu sektoru
uzņēmumu risku
Fonds ne mazāk kā 50% no aktīviem iegulda jaunattīstības
tirgos. Fonds veic ieguldījumus visā pasaulē augošos
uzņēmumos ar zemu vērtību, kas līdz šim nav novērtēti, ir
mazpazīstami un neatklāti

EUR

Augsts

EUR

Augsts

EUR

Augsts

* Riska novērtējums norādīts pamatojoties uz fonda standarta noviržu rādītājiem un fonda ieguldīšanas
stratēģiju. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.

