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1. Ievads 

 
1.1. Banka kā SEB grupas uzņēmums darbojas saskaņā ar SEB grupas misiju un 

vīziju (piemēram, kā noteikts Lietišķās uzvedības politikā). Banka ievēro 
SEB grupas pārvaldības un lēmumu pieņemšanas principus, ciktāl tie 
atbilst Latvijas Republikas likumiem, Bankas statūtiem un darbību 
regulējošiem dokumentiem.  
 

1.2. Šis dokuments ir sagatavots, ievērojot un atbalstot iepriekš minētos 
principus, lai nodrošinātu līdzīgu izpratni un SEB grupas iekšējo dokumentu 
piemērošanu, un lai sniegtu atbilstošus finanšu pakalpojumus klientiem 
visos SEB grupas uzņēmumos. 

 
1.3. Ciktāl iespējams, Banka nodrošina, lai Bankas grupas darbību regulējošie 

noteikumi tiktu pieņemti, ievērojot iepriekšējos punktos aprakstītos 
principus. 

 
1.4. SEB grupa piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu saviem klientiem un veic 

darījumus savā vārdā. Tas var radīt faktiskus un iespējamus Interešu 
konfliktus starp dažādām SEB grupas funkcijām, struktūrvienībām un/vai 
uzņēmumiem (tostarp SEB grupas Darbiniekiem un piesaistītajiem aģentiem, 
vai ar jebkuru personu, kurai ir tieša vai netieša kontrole pār tiem) un to 
klientiem, vai starp vienu klientu un citu klientu.  

 
1.5. Šī politika nosaka procedūras, kas jāievēro Bankai un Bankas grupai, lai 

identificētu apstākļus, kuri rada vai var radīt Interešu konfliktu.  
 

1.6. Turklāt šī politika nosaka kārtību, kas ir jāievēro, un pasākumus, kas tiek veikti, 
lai novērstu šāda faktiska vai iespējama Interešu konflikta rašanos vai, ja tas 
ir radies, - negatīvu ietekmi uz Bankas grupas klientu interesēm.  
 

1.7. Šī politika attiecas uz visiem Darbiniekiem, Pārvaldes locekļiem (ciktāl 
piemērojams) un visu veidu klientiem.  

 

2. Definīcijas 

 
2.1  Šajā instrukcijā turpmāk minēto terminu nozīme.  
 

Banka AS “SEB banka” 
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Bankas grupa Banka, tās filiāles un meitassabiedrības, to 
filiāles un meitassabiedrības, kas ir dibinātas un 
pastāv saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 

 
Pārvaldes loceklis Bankas grupas uzņēmuma valdes (tās 

uzraudzības funkcijas ietvarps) vai padomes 
loceklis. 

 
Klientu darījumi  klientu veiktie darījumi ar finanšu 

instrumentiem vai darījumu ar finanšu 
instrumentiem veikšana klientu vārdā.  

 
Tuvi ģimenes locekļi laulātais, kopdzīves partneris, reģistrētais 

partneris, bērns, laulātā bērns un jebkurš cits 
radinieks, kurš dzīvo vienā mājsaimniecībā ar 
Darbinieku vai Pārvaldes locekli. 

 
Interešu konflikts  gadījums, kad dažādām pusēm ir savstarpēji 

pretējas intereses. Šādi konflikti var rasties 
starp dažādām SEB grupas funkcijām, 
struktūrvienībām un/vai uzņēmumiem (tostarp 
starp SEB grupas Darbiniekiem un 
piesaistītajiem aģentiem, vai jebkuru personu, 
pār kuru tiem ir tieša vai netieša kontrole) un to 
klientiem, starp vienu klientu un citu klientu, vai 
starp Darbinieku/Pārvaldes locekli (tostarp tā 
Tuviem ģimenes locekļiem vai cieši saistītu 
uzņēmumu) un SEB grupu.  

 
Jomas, kurās jebkurš Bankas grupas uzņēmums 
saskaras ar Interešu konflikta rašanās risku, 
ietver gadījumus, kad pati SEB grupa, Darbinieks 
vai trešā persona, kuru kontrolē SEB grupa:  
1.  varētu gūt finanšu labumu vai izvairīties no 

finanšu zaudējuma uz klienta rēķina,  
2.  ir ieinteresēta klientam sniegtā pakalpojuma 

vai klienta vārdā veiktā darījuma iznākumā, 
kurš neatbilst klienta interesēm,  

3.  veic tādu pašu uzņēmējdarbību kā klients 
(izņemot, protams SEB grupas darījumus ar 
citu finanšu iestādi, pamatojoties uz 
darījumiem starp diviem tirgus 
dalībniekiem),  

4.  ir finansiāli vai citādi ieinteresēta veicināt 
viena klienta vai klientu grupas intereses, 
vairāk par cita klienta interesēm, vai  
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5.  saņem no personas, kas nav klients, vai 
sniedz šādai personai finansiālus vai 
nefinansiālus pamudinājumus, kas nav 
parastā komisijas maksa vai maksa par šādu 
pakalpojumu, lai noslēgtu darījumu ar klientu 
vai sniegtu tam pakalpojumu. 

 
Korporatīvo finanšu  
pakalpojumi 
  pakalpojumi, kas ietver parakstīšanos uz 

vērtspapīriem vai cita veida līdzdalību tajos vai 
finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas 
piedāvājumos, konsultācijas ieguldījumu 
jautājumos, piemēram, saistībā ar uzņēmumu 
apvienošanos, to iegādi, pārdošanu un 
reorganizāciju, jo īpaši attiecībā uz biržā 
kotētiem uzņēmumiem, kā arī starpniecību, 
slēdzot līgumus starp finanšu instrumentu 
pircējiem un pārdevējiem.  

 
Depozitārijs  iestāde, kura pilda Latvijas Republikas 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā un ar 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību parakstītajā 
līgumā noteiktos pienākumus  

 
Darbinieks  visi Bankas grupas darbinieki (šaubu 

novēršanai –arī Pārvaldes locekļi un 
Pamatfunkciju veicēji) un jebkura persona, 
kura pārstāv Bankas grupas uzņēmumus, 
tostarp pakalpojumu sniedzēji uz uzņēmuma 
līguma pamata un konsultanti.  

 
 Ārpusdarba aktivitātes Darbinieka uzņemtās darba saistības ārpus SEB 

grupas, piemēram, darbs citā uzņēmumā (gan 
pilnā, gan nepilnā darba laikā) vai cita 
uzņēmuma valdē vai citā līdzīgā institūcijā, 
gadījumos, kad Darbinieks ir cita uzņēmuma 
īpašnieks vai veic citu uzņēmējdarbību. 

 
Fonds  kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, tostarp, taču 

ne tikai PVKIU, alternatīvie ieguldījumu fondi, 
biržā tirgojamie fondi, kas atbilstoši saistību 
tiesībām strukturēti kā kopīgo ieguldījumu fondi, 
ko pārvalda ieguldījumu pārvaldības sabiedrība, 
vai citi saskaņā ar likumu strukturētie fondi 
(ieguldījumu sabiedrības un citi uzņēmumi, kas 
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nav kopīgo ieguldījumu fondi, piemēram, SICAV 
ieguldījumu fonds).   

 
Fondu pārvaldība1  Fonda ieguldījumu pārvaldīšana un ar to saistītie 

administratīvie pasākumi.  
 

Apdrošināšanas izplatīšana apdrošināšanas izplatīšana nozīmē darbības, 
kas saistītas ar konsultēšanu par 
apdrošināšanas līgumiem, apdrošināšanas 
piedāvāšanu vai cita veida darbi 
apdrošināšanas līgumu noslēgšanai, šādu 
līgumu slēgšanu vai palīdzību to pārvaldīšanā un 
izpildē. 

 
Ieguldījumu konsultāciju  
darbība  individuālo ieteikumu sniegšana klientam pēc 

pieprasījuma vai pēc SEB grupas iniciatīvas 
attiecībā uz vienu vai vairākiem darījumiem, kuri 
saistīti ar finanšu instrumentiem. 

 
Ieguldījumu pētījums  pētījumi vai cita informācija, kas skaidri iesaka 

vai netieši ietver ieguldīšanas stratēģiju 
attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu 
instrumentiem vai finanšu instrumentu 
emitentiem, tostarp jebkāds atzinums par šādu 
instrumentu pašreizējo vai nākotnes vērtību vai 
cenu, un kura ir paredzēta izplatīšanas kanāliem 
vai sabiedrībai un kura tiek apzīmēta vai 
aprakstīta kā Ieguldījumu pētījums vai 
tamlīdzīgi, vai kura tiek pasniegta kā objektīvs 
vai neatkarīgs skaidrojums par attiecīgajā 
ieteikumā ietvertajiem aspektiem.  

 
Ieguldījumu pārvaldes  
sabiedrība 
 IPAS “SEB Investment Management”. 
 
Pamatfunkciju veicējs  atbilst Politikā “Policy on suitability, diversity 

and composition of the management bodies and 
other key function holders” ietvertajai 
definīcijai. 

 
Personīgie darījumi  Darbinieku vai viņu vārdā veiktie darījumi ar 

finanšu instrumentiem.  
 

 
1 Vadības pakalpojumi – valsts fondēto pensiju plānu un privāto pensiju donsu pensiju plānu aktīvu pārvaldīšana 
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Portfeļa pārvaldība  portfeļu pārvaldīšana saskaņā ar pilnvarojumu, 
kuru klienti piešķir pēc savas izvēles, ja šādi 
portfeļi ietver vienu vai vairākus finanšu 
instrumentus.  

 
Darījumu veikšana savā vārdā  darījumi ar savu kapitālu, kā rezultātā tiek 

noslēgti darījumi ar vienu vai vairākiem finanšu 
instrumentiem.  

 
Būtiska līdzdalība  tieša vai netieša līdzdalība uzņēmumā, kas 

veido 10 % vai vairāk no tā pamatkapitāla vai 
balsstiesībām, vai kas ļauj būtiski ietekmēt šā 
uzņēmuma darbību 

 
SEB grupa  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un 

visas tās meitassabiedrības un citas saistītās 
sabiedrības. 

3. Ārējie un iekšējie normatīvie akti par interešu konfliktiem  

 
3.1  Finanšu iestādēm piemērojamie tiesību akti ietver konfidencialitātes noteikumus, 

saskaņā ar kuriem klientu informāciju drīkst izmantot vai izpaust trešajām 
personām Bankā vai ārpus tās, ja šāda izpaušana ir atļauta. Šīs prasības ir ietvertas 
gan vietējos likumos, gan Bankas instrukcijā par Konfidencialitāti un personas datu 
aizsardzību.  

 
3.2  Bankas grupas politikā “Lietišķā uzvedība” ir izklāstīti principi par SEB grupas 

pamatvērtībām, kuri savā ikdienas darbā jāievēro gan visiem Darbiniekiem, gan 
Pārvaldes locekļiem. Saskaņā ar tur noteikto, katra SEB Darbinieka un Pārvaldes 
locekļa pienākums ir ievērot politiku “Lietišķā uzvedība” un nekavējoties vērsties 
pie tiešā vadītāja/pārvaldes institūcijas priekšsēdētāja, un attiecīgos gadījumos pie 
Darbības atbilstības pārvaldes, ja rodas šaubas par to, kā būtu jārīkojas. 

  
3.3  Instrukcija “Bankas darbības organizācija” nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību 

jomās un struktūrvienībās. Minētās instrukcijas par atbildības sadali savā ikdienas 
darbā cita starpā ir paredzētas, lai aizsargātu pret riskiem, kas saistīti ar 
iespējamiem Interešu konfliktiem.  

 
3.4.   Interešu konfliktu pārvaldības instrukcijā ir noteikti papildu norādījumi un sīkāka 

kārtība Interešu konfliktu pārvaldībai Bankas grupā. Minētā instrukcija atbilst 
vietējo normatīvo aktu un citu ārējo vadlīniju prasībām, saskaņā ar kurām Bankai un 
Bankas grupai ir jāizveido iekšējās kontroles sistēma saistībā ar Interešu 
konfliktiem (piemēram, EBI Pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību). 
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4. Faktisko vai iespējamo interešu konfliktu identificēšanas, 
novēršanas, novērtēšanas, pārvaldības vai mazināšanas 
kārtība 

Interešu konfliktu pārvaldības kārtība 
4.1 Lai identificētu, novērtētu, pārvaldītu, mazinātu un novērstu faktiskos vai 

iespējamos individuālos un kolektīvos Interešu konfliktus pārvaldē (tostarp katra 
Pārvaldes locekļa Tuvu ģimenes locekļu Interešu konfliktus), katrs pārvaldes 
institūcijas priekšsēdētājs nodrošina attiecīgās kārtības un pasākumu ieviešanu, 
kuri ietver vismaz 1. pielikumā minētos jautājumus (kā piemērojams Pārvaldes 
locekļiem). Minētās procedūras un pasākumus dokumentē, periodiski pārskata, 
atjaunina un reģistrē. Interešu konfliktu novērtējumu, pamatojoties uz 
iepriekšminēto kārtību un pasākumiem, veic tik bieži, cik to uzskata par 
nepieciešamu, taču ne retāk kā reizi gadā. Minētā novērtējuma rezultātus 
dokumentē, reģistrē un ziņo par tiem saskaņā ar šīs politikas 5. nodaļu. 
 

4.2 Lai identificētu, novērtētu, pārvaldītu, mazinātu un novērstu faktiskos vai 
iespējamos individuālos un kolektīvos Interešu konfliktus saistībā ar Pamatfunkciju 
veicējiem (ietverot katra Pamatfunkciju veicēja Tuvos ģimenes locekļus), Valdes 
priekšsēdētājs nodrošina attiecīgās kārtības un pasākumu ieviešanu, kuri attiecas 
uz 1. pielikumā minētajiem jautājumiem (kas attiecas uz Pamatfunkciju veicējiem). 
Minētās procedūras un pasākumus pienācīgi dokumentē, periodiski pārskata, 
atjaunina un reģistrē. Interešu konfliktu novērtējumu, pamatojoties uz 
iepriekšminēto kārtību un pasākumiem, veic tik bieži, cik to uzskata par 
nepieciešamu, taču ne retāk kā reizi gadā. Minētā novērtējuma rezultātus 
dokumentē, reģistrē un ziņo par tiem saskaņā ar šīs politikas 5. iedaļu. 
 

4.3 Lai identificētu, novērtētu, pārvaldītu, mazinātu un novērstu faktiskos vai 
iespējamos Interešu konfliktus,  

a) katras jomas vadītājs un 
b) katras struktūrvienības vadītājs, 
c) katras Bankas grupas uzņēmuma Valdes priekšsēdētājs, 

 
nodrošina attiecīgās kārtības un pasākumu ieviešanu, kuri ietver vismaz 
1. pielikumā minētos jautājumus. Tie ietver arī atbilstošu interešu konfliktu 
identificēšanu saistībā ar ilgtspējas riskiem un/vai Klienta ilgtspējas vēlmēm. 
Minēto kārtību un pasākumus dokumentē, periodiski pārskata, atjaunina un 
reģistrē. Interešu konfliktu novērtējumu, pamatojoties uz iepriekšminēto kārtību un 
pasākumiem, veic, izmantojot augšupēju (bottom-up) pieeju. Novērtējumā ņem 
vērā Interešu konfliktu identificēšanu, novērtēšanu, pārvaldību, mazināšanu un 
novēršanu visās a)-c) apakšpunktā minētajās attiecīgajās struktūrvienībās un to 
starpā. Novērtējumu veic tik bieži, cik to uzskata par nepieciešamu, taču ne retāk 
kā reizi gadā. Minētā novērtējuma rezultātus dokumentē, reģistrē un ziņo par tiem 
saskaņā ar šīs politikas 5. nodaļu.  
 
Darbinieku un Pārvaldes locekļu atbildība  
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4.4 Ja Darbinieks vai Pārvaldes loceklis uzzina par apstākļiem, kas, viņaprāt, varētu 
radīt Interešu konfliktu saistībā ar viņa pienākumiem vai amatu, vai Tuviem 
ģimenes locekļiem, viņam par to ir jāziņo attiecīgi savam tiešajam vadītājam vai 
pārvaldes institūcijas priekšsēdētājam. Visiem Darbiniekiem un Pārvaldes 
locekļiem ir pienākums aktīvi iesaistīties faktisko vai iespējamo Interešu konfliktu 
identificēšanā, novērtēšanā, pārvaldīšanā, mazināšanā un novēršanā. 

 
Vispārīgā novēršanas kārtība 

4.5 Galvenais Interešu konfliktu nelabvēlīgas ietekmes uz klientu novēršanas 
pasākums ir nodrošināt, lai darbības attiecībā uz klientu balstītos tikai uz viņa 
interesēm un lai darbības tiktu veiktas neatkarīgi no citu SEB grupas klientu, citām 
darbībām, Darbinieku vai Pārvaldes locekļu u.c. interesēm. 

 
     Īpašā novēršanas kārtība 

4.6 Organizācijas līmenī pasākumi Interešu konfliktu novēršanai cita starpā ietver 
atbilstošu darbību nodalīšanu un informācijas barjeru izveidi. Turklāt, organizējot 
un pārkārtojot savu darbību, Bankas grupa novērtē, pārvalda un mazina faktiskos 
vai iespējamos Interešu konfliktus. 
 

4.7 SEB grupa ir pieņēmusi īpašus noteikumus, kuru mērķis ir nepieļaut, lai pētniecības 
analītiķu personiskās finanšu intereses ietekmētu viņu analīzi un ieteikumus. 
Turklāt SEB grupa ir pieņēmusi īpašus noteikumus, kuru mērķis ir novērst Interešu 
konfliktu rašanos starp Depozitārija un Fonda pārvaldīšanas darbībām. Sk. 
informāciju par minētajiem pasākumiem 2. pielikumā. 

 
4.8 Bankas grupa ir pieņēmusi instrukciju par atsevišķu Darbinieku Personīgajiem 

darījumiem, kas cita starpā nosaka Darbiniekam (atkarībā no viņa amata) 
pienākumu saņemt atļauju pirms darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanas un 
ziņot par veiktajiem darījumiem. Turklāt minētie norādījumi aizliedz īstermiņa 
tirdzniecību. Minēto instrukciju mērķis cita starpā ir aizsargāt pret riskiem, kas 
saistīti ar iespējamiem Interešu konfliktiem. 

 
4.9 Ja Banka vai kāds no Bankas grupas vai SEB grupas uzņēmumiem veic vai saņem 

maksājumu vai citu labumu no trešās personas (t.s. “pamudinājumus”) saistībā ar 
klientam sniegtu pakalpojumu, tas var radīt Interešu konfliktu. Bankas grupa ir 
pieņēmusi īpašus noteikumus par pamudinājumiem (“Instrukcija par 
pamudinājumu sniegšanu un saņemšanu SEB grupā”), kuru mērķis ir pasargāt no 
riskiem, ka kāds maksājums vai cits labums varētu likt SEB vai citai pusei rīkoties tā, 
lai tās (vai trešās personas) intereses tiktu vērtētas augstāk par klienta interesēm.  

 
4.10 SEB grupa, tostarp Bankas grupa un tajā esošā Banka, ir noteikusi kārtību (SEB 

grupas transfertcenu politika/ SEB Group Transfer Pricing Policy) attiecībā uz 
saistīto pušu darījumiem, nosakot saistītajām pusēm SEB grupā veikt darījumus 
atbilstoši nesaistītu pušu darījuma principam. Minētā instrukcija cita starpā ir 
paredzēta arī aizsardzībai pret riskiem, kas saistīti ar iespējamiem Interešu 
konfliktiem.  
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4.11 Bankas Kreditēšanas instrukcijā ir noteikta detalizēta kārtība attiecībā uz Interešu 

konfliktiem, kas saistīti ar kredītu izsniegšanu konkrētām personām SEB grupā. 
 
4.12 Instrukcija “Dāvanas un biznesa izklaide” nosaka piemērojamos principus un 

prasības attiecībā uz dāvanu pasniegšanu un saņemšanu un izklaides pasākumiem, 
kā arī tur ir noteikti Darbinieku un Pārvaldes locekļu uzvedības standarti. 
 

4.13 Darbinieku aktivitātes ārpus nodarbinātības SEB grupā var būt pretrunā vai nu ar 
Bankas, vai kāda Bankas grupas uzņēmuma vai to klientu interesēm. Instrukcija 
“Ārpusdarba aktivitātes” nosaka principus, kuri jāievēro, Darbiniekam vai 
Pārvaldes loceklim, veicot Ārpusdarba aktivitātes. 

 
Interešu konfliktu identificēšana institucionālā līmenī  

4.14 Pakalpojumi, darbības un situācijas, kurās rodas faktiski vai iespējami Interešu 
konflikti, ir izklāstītas 3. pielikumā. Ja vien 3. pielikumā nav noteikts citādi, šādus 
interešu konfliktus pārvalda, piemērojot neatkarības, pienākumu nodalīšanas 
principus, attiecīgas instrukcijas, politikas un noteikto kārtību, kā arī informācijas 
barjeras.  

 
Interešu konfliktu identificēšana Darbinieku/Pārvaldes locekļu līmenī 

4.15 Situācijas, kurās var rasties Interešu konflikti saistībā ar Darbiniekiem vai 
Pārvaldes locekļiem, ir izklāstītas 4.pielikumā, un tās var izmantot kā vadlīnijas 
faktisko Interešu konfliktus konstatēšanai. 

 
 
 

5. Interešu konfliktu dokumentēšana, uzskaite un ziņošana 
par tiem  

Ar Pārvaldes locekļiem saistīto Interešu konfliktu dokumentēšana un ziņošana par 
tiem 

5.1  Ja pēc Interešu konfliktu izvērtēšanas saskaņā ar 4. nodaļu ir konstatēts Interešu 
konflikts, kas saistīts ar Pārvaldes locekli (tostarp pārvaldes institūciju kolektīvi) 
vai ar Pārvaldes locekļa Tuviem ģimenes locekļiem, katras attiecīgās pārvaldes 
institūcijas priekšsēdētājs nodrošina šādu Interešu konfliktu dokumentēšanu un 
reģistrāciju. Ja Interešu konflikti nav mazināti, uzņemoties saistīto risku, par to 
paziņo attiecīgā Bankas grupas uzņēmuma pārvaldes institūcijai un Bankai. 

 
Ar Pamatfunkciju veicējiem saistīto Interešu konfliktu dokumentēšana un ziņošana par 
tiem 

5.2  Ja pēc Interešu konfliktu novērtēšanas saskaņā ar 4. nodaļu ir konstatēts Interešu 
konflikts, kas saistīts ar Pamatfunkciju veicējiem vai viņu Tuviem ģimenes 
locekļiem, Valdes priekšsēdētājs nodrošina šādu Interešu konfliktu 
dokumentēšanu un reģistrāciju. Ja Interešu konflikts nav novērsts un tiek uzņemts 
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saistītais risks, par to ir jāpaziņo attiecīgā Bankas grupas uzņēmuma Valdei un 
Bankai.  

 
Ar Darbiniekiem saistīto Interešu konfliktu dokumentēšana un ziņošana par tiem  

5.3 Ja pēc Interešu konfliktu novērtēšanas saskaņā ar 4. nodaļu ir konstatēts Interešu 
konflikts, kas saistīts ar Darbinieku vai Darbinieka Tuvu ģimenes locekli, tiešais 
vadītājs nodrošina attiecīgā lēmuma dokumentēšanu un reģistrāciju. Ja Interešu 
konflikts nav novērsts un tiek uzņemts saistītas risks, tiešajam vadītājam ir 
pienākums informēt par to savu tiešo vadītāju un Atbilstības pārvaldi. 
  
Katras jomas vadītājs vai Bankas grupas uzņēmuma Valdes priekšsēdētājs 
nodrošina, lai Bankas Valde ar Atbilstības pārvaldes starpniecību, regulāri vai 
vismaz reizi gadā saņemtu rakstiskus pārskatus par jebkādiem Interešu 
konfliktiem, kas saistīti ar Darbinieku vai Tuviem ģimenes locekļiem, ja attiecīgie 
riski ir pieņemti viņu atbildības jomā. 
 
Interešu konfliktu, kas rada kaitējumu, dokumentēšana un ziņošana par tiem  

5.4  Katras jomas un struktūrvienības, un Bankas grupas uzņēmuma vadītājs nodrošina, 
ka, konstatējot faktisku vai iespējamu Interešu konfliktu, kas varētu negatīvi 
ietekmēt kāda tās klienta, kuram tiek sniegti ieguldījumu pakalpojumi vai citi 
pakalpojumi, intereses, ja šāds konflikts ir attiecināms uz konkrētām darbībām vai 
amatiem SEB grupā (pretstatā vispārīgiem iespējamajiem Interešu konfliktiem, kas 
attiecas uz SEB grupas organizāciju un tās darbības veidu, kā norādīts 3.pielikumā), 
šāds faktiskais vai iespējamais konflikts ir attiecīgi jādokumentē. 

 
5.5  Katrs jomas un struktūrvienības vadītājs vai Bankas grupas uzņēmuma Valdes 

priekšsēdētājs nodrošina, lai Bankas valde ar Atbilstības pārvaldes starpniecību 
regulāri vai vismaz reizi gadā saņemtu rakstiskus pārskatus par jebkādiem 
postošiem Interešu konfliktiem, kuri apdraud viena vai vairāku klientu intereses.  

 
 

Uzraudzība 
5.6   Atbilstības pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par to, lai Bankas grupas uzņēmums 

uzraudzītu saskaņā ar šo Instrukciju ieviesto pasākumu un kārtības efektivitāti un 
nodrošinātu šīs politikas pārskatīšanu vismaz reizi gadā, kā arī, ja nepieciešams, - 
tās atjaunināšanu. 

 
 

6. Ziņošana par Interešu konfliktiem  
 
6.1  Ja Bankas attiecīgā joma vai struktūrvienība vai Bankas grupas uzņēmums nav 

guvis pietiekamu pārliecību, ka Interešu konfliktus ir iespējams mazināt un ka 
pasākumi, kas veikti saskaņā ar šo politiku, novērsīs klientam (klientiem) kaitējuma 
risku, tad attiecīgās jomas vai struktūrvienības vadītājs vai attiecīgā SEB grupas 
uzņēmuma Valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par to, vai attiecīgā (- ās) klienta 
(- u) pastāvīgā informācijas nesējā tiek sniegta informācija par konstatētā Interešu 
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konflikta vispārīgo veidu un iemeslu. Šāda informācijas izpaušana ir galējais 
līdzeklis, un tas būtu jādara tikai īpašos gadījumos, kad citi ieviestie pasākumi 
uzskatāmi par nepietiekamiem, lai novērstu būtiska kaitējuma risku ietekmētajam 
klientam (ietekmētajiem klientiem).  

 
6.2  Šādos gadījumos Bankas grupa informē klientu par attiecīgo Interešu konfliktu 

pirms darījumu uzsākšanas ar viņu vai viņa vārdā. Informējot Klientu, būtu jāņem 
vērā klienta veids un jāsniedz pietiekama informācija, lai klients varētu pieņemt 
apzinātu lēmumu par to, vai turpināt veikt iecerēto darījumu.  
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1. pielikums  
 
Ieviešamajai kārtībai un pasākumiem Interešu konfliktu pārvaldīšanai būtu jāietver 
vismaz turpmāk minētais. 

 
a) Ja rodas Interešu konflikts starp diviem vai vairākiem SEB grupas uzņēmumiem 

vai ja Interešu konflikts, kas saistīts ar klientu, skar divus vai vairākus SEB 
grupas uzņēmumus, tad minētie uzņēmumi veic atbilstošus (organizatoriskus 
un/vai administratīvus) pasākumus, lai Interešu konflikts būtiski un/vai negatīvi 
neietekmētu attiecīgo klientu intereses. Jomām un struktūrvienībām būtu 
jārīkojas līdzīgi attiecībā uz iespējamiem Interešu konfliktiem, kuri rodas starp 
tām.  
 

b) Darbinieki un Pārvaldes locekļi nedrīkst rīkoties SEB grupas vārdā, ja viņiem vai 
Tuvam ģimenes loceklim vai cieši saistītam uzņēmumam var būt intereses, kas 
ir pretrunā ar SEB grupas vai tās klientu interesēm, vai ja citādi var tikt 
apdraudēta Darbinieka vai Pārvaldes locekļa objektivitāte vai spēja pildīt 
pienākumus pret SEB grupu.  
 

c) Darbinieku un Pārvaldes locekļu darījumi ar SEB grupu (piemēram, līdzdalība 
SEB grupas uzņēmumā, privātie konti, aizdevumi vai citi pakalpojumi, kurus 
sniedz SEB grupas uzņēmums), nebūtu jāuzskata par Interešu konflikta 
izraisītāju, ja vien minētos darījumus ir iespējams pamatoti uzskatīt par 
parastām attiecībām ar attiecīgo SEB grupas uzņēmumu. 

 
d) Darbinieki nedrīkst iesaistīties uzņēmējdarbībā savā vai jebkuras trešās 

personas vārdā bez sava tiešā vadītāja piekrišanas katrā atsevišķā gadījumā. 
 

e) Darbiniekiem ir jāsaņem iepriekšēja piekrišana no sava tiešā vadītāja un 
papildus arī no nākamā līmeņa vadītāja Ārpusdarba aktivitātēm ārpus viņu 
nodarbinātības SEB grupā. Darbiniekiem un Pārvaldes locekļiem nav atļauts 
veikt uzdevumus konkurējošas iestādes valdē, ja vien minētie uzdevumi nav 
iestādēs, kas pieder vienai un tai pašai institucionālās aizsardzības shēmai, 
kredītiestādēs, kas pastāvīgi ir saistītas ar centrālo institūciju, vai iestādēs, kas 
ietilpst prudenciālās konsolidācijas jomā2. 

 
f) Vienas jomas, struktūvienības vai dažādu Bankas grupas uzņēmumu Darbinieki 

nedrīkst apmainīties ar informāciju ar citas jomas, struktūrvienības vai Bankas 
grupas uzņēmuma Darbiniekiem, ja šīs informācijas apmaiņa var kaitēt viena vai 
vairāku klientu interesēm.  

 
g) Jānodrošina to Darbinieku uzraudzība, kuri veic pakalpojumus vai darbības 

tādu klientu vārdā, kuru intereses var būt pretrunā ar SEB grupas interesēm.  
 

 
2 Sk. papildu EBI Pamatnostādnes / GL2017 / 11 par iekšējo pārvaldību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 12. panta 113.(3) punktu. 
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h) Starp to Darbinieku atalgojumu, kuri galvenokārt ir iesaistīti vienā darbības 
jomā, un to Darbinieku atalgojumu vai ieņēmumiem, kuri galvenokārt ir 
iesaistīti citā darbības jomā, nedrīkst pastāvēt tieša saikne, ja saistībā ar 
minētajām darbībām var rasties Interešu konflikts.  

 
i) Vienas jomas, struktūrvienības vai Bankas grupas uzņēmuma Darbinieki 

nedrīkst nepamatoti ietekmēt veidu, kādā citas jomas, struktūrvienības vai 
Bankas grupas uzņēmuma Darbinieki veic savas darbības.  

 
j) Vienas jomas, struktūrvienības, vai Bankas grupas uzņēmumā Darbinieki 

nedrīkst nevajadzīgi būt vai nu vienlaicīgi, vai secīgi iesaistīti atsevišķu 
ieguldīšanas pakalpojumu vai papildpakalpojumu sniegšanā vai citu darbību 
izpildē, ja šāda iesaiste varētu traucēt pienācīgu Interešu konfliktu pārvaldību. 
Ja Darbiniekam nav iespējams izvairīties no dažādu ieguldīšanas pakalpojumu, 
papildpakalpojumu sniegšanas vai darbību izpildes, tad šāda pārklāšanās 
pakalpojumu sniegšanā/iesaistīšanos darbībā ir jākontrolē, izmantojot iekšējās 
instrukcijas, kas nodrošina visu iespējamo interešu konfliktu pienācīgu 
pārvaldību. 

 
k) Veicot jebkādus darījumus ar saistītajām pusēm, jāievēro SEB grupas 

transfertcenu politikā un instrukcijās noteiktā kārtība. 
 

l) Ir jāveic jebkādi citi atbilstoši pasākumi faktisku vai iespējamu Interešu 
konfliktu pārvaldīšanai. 
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2. pielikums  
 

Šīs īpašās prasības ir piemērojamas gadījumos, kad kāds Bankas grupas uzņēmums 
sniedz attiecīgo pakalpojumu. 
 
￼Īpaši pasākumi attiecībā uz pētījumu analītiķiem, lai novērstu Interešu konfliktus 
 
1. Pētījumu analītiķi var veikt personīgos darījumus vai tirdzniecību ar finanšu 

instrumentiem, uz kuriem attiecas viņu Ieguldījumu pētījums, tikai tad, kad minētā 
pētījuma saņēmējiem jau ir bijusi pamatota iespēja rīkoties saskaņā ar to. 

 
2. Jebkuram šādam personīgajam darījumam jāatbilst pētījuma analītiķa ieteikumam 

attiecīgajā brīdī (lai gan izņēmuma gadījumos var dot atļauju veikt darījumus, kuri 
tam neatbilst). 

 
3. Ieguldījumu pētījuma sagatavošanā iesaistītie Darbinieki nedrīkst pieņemt 

pamudinājumus no personām, kurām ir būtiska interese par attiecīgo Ieguldījumu 
pētījuma priekšmetu.  

 
4. Darbinieki, kuri ir iesaistīti Ieguldījumu pētījuma sagatavošanā, nedrīkst apsolīt 

labvēlīgu pētījuma informāciju tirgojamo vērtspapīru emitentiem.  
 
5. Ja tirgojamo vērtspapīru emitentiem vai citiem Darbiniekiem ir atļauts pārbaudīt 

Ieguldījumu pētījuma melnrakstu, lai pārliecinātos par tajā ietverto faktisko 
pārskatu pareizību, melnrakstā nedrīkst iekļaut ne ieteikumus, ne plānotās cenas.  

 
6. Darbiniekiem nav atļauts veikt Ieguldījumu pētījumus attiecībā uz uzņēmumiem, 

kuros viņi ir Valdes locekļi vai augstākā līmeņa vadītāji. 
 
7. Darbinieki, kuri ir iesaistīti Ieguldījumu pētījuma sagatavošanā, nedrīkst būt 

strukturāli pakļauti korporatīvo finanšu komandai vai pārdošanas un tirdzniecības 
struktūrvienībām, vai to kontrolē esošajām struktūrvienībām.  

 
8. Ieguldījumu pētījumā norāda visus būtiskos iespējamos Interešu konfliktus, kuri 

pastāv starp SEB grupu un attiecīgo finanšu instrumentu emitentu, uz kuriem 
attiecas Ieguldījumu pētījums un par kuriem ir zināms Pētniecības pārvaldei, tostarp 
jebkādu neseno SEB grupas iesaisti ieguldīšanas pakalpojumu sniegšanā, visām 
attiecīgajām SEB grupas līdzdalībām, analītiķa, kas gatavo ziņojumu, līdzdalībām vai 
Darbinieku iesaisti attiecīgā uzņēmuma darbībā. 

 
 

Īpaši pasākumi attiecībā uz Fondu pārvaldīšanu un Depozitāriju 
 
1. Šīs Politikas nolūkam Fondu pārvaldīšanas definīcijas lietošana būtu jāierobežo tikai 

uz valsts fondēto pensiju plānu aktīvu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju 
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plānu aktīvu pārvaldības pakalpojumiem. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības sniegtie 
pārvaldības pakalpojumi un Depozitārija pakalpojumi pensiju plānu aktīviem, ko 
nodrošina Banka vai Bankas grupas uzņēmums, jāveic neatkarīgi vienam no otra, 
turklāt tikai un vienīgi pensiju plānu interesēs. SEB struktūrvienība, kas sniedz 
Depozitārija pakalpojumus, ir atbildīga par kontroļu veikšanu neatkarīgi no 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī kontroļu neatkarīgu veikšanu un pensiju 
plānu interesēs visos attiecīgajos aspektos.  

 
2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un Banka, kas sniedz Depozitārija pakalpojumus, 

pieņem rakstiskas instrukcijas, lai noteiktu un nodrošinātu, ka: 
 

a) Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības un Depozitārija pakalpojumus 
Bankas grupā organizē, ievērojot atbilstošas informācijas barjeras, skaidru un 
saprotamu pienākumu sadalījumu konfidencialitātes saglabāšanai, kā arī 
skaidru atbildības sadalījumu,  

 
b) Depozitārijs darbojas neatkarīgi no Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, efektīvi 

uzraugot tās kontrolē esošos aktīvus,  
 

c) pakalpojumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un Depozitārija ietvaros tiek 
sniegti, pamatojoties uz parastajiem tirgus nosacījumiem, 

 
d) Banka nav nodarbinājusi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbiniekus 

Depozitārija pakalpojumu sniegšanai, 
 

e) Banka ir funkcionāli un hierarhiski nodalījusi citus savus pienākumus un 
atbildību no Depozitārija pienākumiem. 
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3. pielikums  

Šīs īpašās prasības ir piemērojamas gadījumos, kad kāds Bankas grupas uzņēmums 
sniedz attiecīgo pakalpojumu.  
Tādu pakalpojumu, darbību un situāciju identificēšana, kurās rodas vai var rasties 
Interešu konflikti institucionālā līmenī 

 
1. Ieguldījumu pētījums  
Ieguldījumu pētījums sniedz klientiem informāciju apzinātu ieguldīšanas lēmumu 
pieņemšanai. Klientu intereses veikt ienesīgus ieguldījumus atšķiras, un teorētiski to 
varētu neatbilstoši ietekmēt:  
 

a) SEB grupas korporatīvie klienti, kuri vēlas emitēt vērtspapīrus par vislabāko 
iespējamo cenu,  

b) SEB grupas darījumu veikšana savā vārdā, lai pārvaldītu SEB grupas 
sabiedrības visizdevīgākajā veidā,  

c) SEB grupas portfeļa pārvaldīšanas un Fondu pārvaldīšanas pakalpojumi, kuru 
mērķis ir saglabāt to kontrolē esošo aktīvu vislabāko iespējamo sniegumu,  

d) SEB grupa un tās saistītie uzņēmumi kā finanšu instrumentu 
emitenti/pakalpojumu sniedzēji, 

e) neatbilstošs izplatīšanas brīdis; piemēram, personai, kas saņem pētījuma 
ziņojumu pirms citiem, ir iespēja rīkoties pirmajai saskaņā ar ziņojumā ietverto 
informāciju, kas varētu ietekmēt jebkura attiecīgā vērtspapīra cenu. 
 

Īpaši pasākumi Interešu konfliktu pārvaldībai saistībā ar Ieguldījumu pētījumu ir aprakstīti 
2. pielikumā. 
 
2. Ieguldījumu konsultāciju darbība  
Ieguldījumu konsultāciju (tostarp šajā kontekstā – Korporatīvo finanšu pakalpojumu) 
mērķis ir sniegt attiecīgus padomus, kas atbilst atsevišķu klientu konkrētajiem 
apstākļiem. Šī interese ir pilnīgi atšķirīga turpmāk minēto personu interesēm un teorētiski 
to varētu neatbilstoši ietekmēt:  

 
a) citi SEB grupas klienti, kurus interesē izskatāmais jautājums, 
b) SEB grupas intereses pārvaldīt savas pozīcijas,  
c) SEB grupas ieguldīšanas klientu jeb tās Portfeļa pārvaldīšanas un Fondu 

pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzēju vēlme veikt pēc iespējas izdevīgākus 
darījumus ar finanšu instrumentiem, 

d) SEB grupas un tās saistīto uzņēmumu kā finanšu instrumentu, apdrošināšanas 
produktu un citu finanšu produktu un pakalpojumu sniedzēju/emitentu 
intereses, 

e) Darbinieku atalgojuma struktūras. 
 

3. Portfeļa pārvaldība un Fondu pārvaldība  
Portfeļa un Fondu pārvaldības darbību mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku peļņu no 
portfeļiem atbilstoši to noteiktajiem ieguldīšanas kritērijiem. Portfeļa un Fondu 
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pārvaldnieku lēmumu pieņemšanai būtu jābūt nošķirtai, un teorētiski tos varētu 
neatbilstoši ietekmēt:  

 
a) SEB grupas korporatīvie klienti, kuri vēlas emitēt vai iegādāties vērtspapīrus par 

vislabāko iespējamo cenu vai sasniegt citus stratēģiskos mērķus,  
b) SEB grupas intereses pārvaldīt savas pozīcijas,  
c) SEB grupas un tās saistīto klientu kā finanšu instrumentu emitenti/pakalpojumu 

sniedzēju intereses, un 
d) Darbinieka/portfeļa pārvaldnieka rīcībā ir iekšējā informācija par attiecīgā klienta 

finanšu stāvokli vai cita iekšējā informācija, kura var ietekmēt finanšu 
instrumenta cenu portfelī. 

 
4. Darījumu veikšana savā vārdā  
SEB grupas darījumu veikšanas savā vārdā komandu mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku 
peļņu no to veiktajām pozīcijām. Šī interese atšķiras no SEB grupas klientu interesēm, un 
teorētiski varētu rasties interešu konflikti starp šīm darbībām un:  

 
a) to klientu interesēm, kuri savas ieguldīšanas darbības laikā veic darījumus ar 

SEB grupu, 
 
b) SEB grupas darbības Ieguldījumu pētījumu, Ieguldīšanas konsultāciju un Portfeļa 

pārvaldības un Fondu pārvaldības jomā.  
 
5. Klientu darījumi  
Organizējot darījumus ar klientiem/to vārdā, SEB grupa iegūs informāciju par viņu 
darījumiem. Šādu informāciju teorētiski ir iespējams izmantot ļaunprātīgi (tādējādi radot 
iespējamas Interešu konflikta problēmas) saistībā ar: 

a) citu SEB grupas klientu interesēm neatkarīgi no tā, vai viņi veic darījumus ar tiem 
pašiem vērtspapīriem vai saņem citus pakalpojumus, 

b) SEB grupas darbību savā vārdā, jo īpaši Darījumu veikšanu savā vārdā, 
c) Darbinieku interesēm Personīgajos darījumos, 
d) Darbinieku iesaiste privātos darījumos ar klientu. 

 
 
6. Risku pārvaldības funkcijas un citas administratīvās funkcijas  
SEB grupas iekšējā risku pārvaldība un citu administratīvo funkciju darbību mērķis ir 
aizsargāt SEB grupas kā aizdevēja intereses pret saviem klientiem, kā ieguldītāja 
vērtspapīros intereses un finanšu riska ņēmēja kopumā intereses. Šādas funkcijas ietver 
kredītu un tirgus riska analīzi un pārvaldību. 
 
Veicot minētās funkcijas, attiecīgie Darbinieki iegūs konfidenciālu informāciju par 
klientiem, SEB grupas pozīcijām un SEB grupas ierosinātajām darbībām saistībā ar tām. 
Šādu informāciju teorētiski ir iespējams izmantot ļaunprātīgi (tādējādi radot iespējamas 
Interešu konflikta problēmas) saistībā ar:  

 



 
Interešu konflikti  

 

18 
 

a) citu SEB grupas klientu interesēm, neatkarīgi no tā, vai tie ir attiecīgā klienta 
ieguldītāji vai konkurenti,  

b) SEB grupas pētījumu izdošanu un konsultāciju sniegšanu,  
c) SEB grupas darbību savā vārdā, jo īpaši Darījumu veikšanu savā vārdā,  
d) Darbinieku interesēm Personīgajos darījumos.  

 
Turklāt attiecīgie Darbinieki sniegs norādījumus vai veiks tādas darbības, kuras viņi 
uzskata par nepieciešamām, lai aizsargātu SEB grupas intereses, neskatoties uz to, ka 
šādi norādījumi vai darbības var būt pretrunā ar tās klientu interesēm.  
 
7. Turētājbankas pakalpojumi  
Sniedzot turētājbankas pakalpojumus klientiem, SEB grupa saņems informāciju par viņu 
turētajiem vērtspapīriem. Šādu informāciju teorētiski ir iespējams izmantot ļaunprātīgi 
(tādējādi radot iespējamas Interešu konflikta problēmas) saistībā ar: 
 

a) SEB grupas darbību savā vārdā, jo īpaši Darījumu veikšanu savā vārdā, 
b) Darbinieku interesēm Personīgajos darījumos,  
c) Bankas struktūrvienību, kas sniedz klientu vērtspapīru turētājbankas 

pakalpojumus u.c., pienākumu nodrošināt katra klienta interešu aizsardzību 
neatkarīgi no citu klientu interesēm vai citu Bankas struktūrvienību interesēm,  

d) Depozitārija pakalpojumiem, uz kuriem attiecas norādījumi, kas reglamentē 
Depozitārija kā kontroles funkcijas pienākumu izpildi. 

 
 
8. Kredīti un finanses  
Bankas grupas kredītu un finanšu darbības ietver finansēšanu, kredītrisku pārvaldību un 
ķīlu apstrādi u.c. klientiem, kas varētu radīt iespējamu Interešu konfliktu saistībā ar citām 
Bankas grupas veiktajām darbībām vai saistībā ar citiem klientiem.  

 
Piemēram, Interešu konflikts var rasties, ja Bankas grupa ir piešķīrusi kredītu finanšu 
grūtībās nonākušam klientam un ja attiecīgais klients vēlas Bankas palīdzību, lai 
piesaistītu naudu no saviem dalībniekiem/akcionāriem vai sabiedrības, piemēram, 
emitējot jaunus finanšu instrumentus. 
 
 
9. Apdrošināšanas izplatīšana 
Ja attiecīgā Bankas grupas struktūrvienība veic apdrošināšanas izplatīšanas darbības, 
tad iespējamie Interešu konflikti var rasties saistībā ar konsultācijām, kas ir paredzētas, 
lai nodrošinātu atbilstību attiecīgā klienta konkrētajiem apstākļiem. Klienta intereses 
varētu neatbilstoši ietekmēt: 

 
a) konsultāciju pakalpojumu veids un saturs, piemērotības un saistīto procesu 

novērtējums, 
b) visi trešo personu maksājumu (pamudinājumu) modeļi attiecībā uz 

apdrošināšanas produktiem vai finanšu instrumentiem un Darbinieku 
atalgojuma struktūras,  
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c) SEB grupas un tās saistīto uzņēmumu kā finanšu instrumentu, 
apdrošināšanas produktu un citu finanšu produktu un pakalpojumu 
sniedzēju/emitentu intereses un/vai 

d) citi SEB grupas klienti, kuriem ir interese par izskatāmo jautājumu. 
 

Ja Bankas grupa sniedz pakalpojumus gan kā apdrošināšanas sabiedrība, gan kā 
piesaistītais apdrošināšanas starpnieks, tad grupa ir pakļauta iespējamiem Interešu 
konfliktiem. Šo risku varētu vēl vairāk ietekmēt ārpakalpojumu līgumi, kas noslēgti starp 
apdrošināšanas sabiedrībām un citiem SEB grupas uzņēmumiem.  

 
 

10. Konflikti starp Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un Depozitāriju  
Ja SEB grupas uzņēmums vienlaikus darbojas kā Depozitārijs jebkura pensiju plāna 
aktīviem, kurus pārvalda Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, no vienas puses, kā arī 
veic kādu no pārvaldības sabiedrības funkcijām, kas tam nodotas, izmantojot 
ārpakalpojumus, tad Depozitārija funkciju izpilde ir jānodala no tam nodoto 
pārvaldības sabiedrības funkciju izpildes, izmantojot nepieciešamos administratīvos, 
tehniskos, juridiskos un organizatoriskos pasākumus un sistēmas, lai nodrošinātu tā 
struktūrvienību pareizu un mērķtiecīgu darbību un savstarpēju neatkarību, kuras 
pilda iepriekš minētās funkcijas. 
 
Valsts fondēto pensiju plānu aktīvu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu 
aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus sniedz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, bet 
depozitārija funkciju – Banka SEB grupas ietvaros. Šī grupas saikne varētu radīt interešu 
konfliktu, kas varētu izpausties, piemēram, kā: 

a) krāpšanas risks, neziņojot par pārkāpumiem FID, lai izvairītos no sliktas 
reputācijas, 

b) maksātnespējas risks (mazāka uzmanība Depozitārija maksātspējas stāvoklim), 
c) vienas grupas ieguldījumu risks (grupas uzņēmumu iekšējie ieguldījumi) 
d) juridisko resursu risks (izvairīšanās veikt juridiskas procedūras pret Depozitāriju). 

 
Pasākumiem, kuri ieviesti SEB grupas ietvaros, būtu jānovērš šādas situācijas. Uzņēmumu 
organizācijas struktūrām jānodrošina visu uzņēmumu uzraudzības un darbības funkciju 
neatkarība. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā jābūt ieviestai depozitārija izvēles un 
iecelšanas lēmumu pieņemšanas kārtība, kas balstās uz objektīviem kritērijiem. Banka kā 
Depozitārijs darbojas neatkarīgi un pensiju plānu interesēs. Depozitārijs nodrošina 
procesu kontroli, pārbaudi un atbilstošu saskaņošanas kārtību, kuru īsteno, piemēro un 
regulāri pārskata. Depozitārijs ir ieviesis skaidru un vispusīgu ziņošanas kārtību, lai 
pārvaldītu situācijas, kurās, pildot uzraudzības pienākumus, konstatētas iespējamās 
neatbilstības. Informācija par konstatētajām iespējamajām neatbilstībām būtu jādara 
pieejama uzraudzības iestādēm. 
 
Īpaši pasākumi interešu konfliktu, kas saistīti ar Ieguldījumu pārvaldības un Depozitārija 
pakalpojumu pārvaldību, pārvaldīšanai ir aprakstīti 2. pielikumā. 
 
 



 
Interešu konflikti  

 

20 
 

11. Korporatīvās finanses 
Organizējot darījumus ar klientiem un/vai to vārdā, Bankas grupa iegūs informāciju par 
viņu darījumiem. Šādu informāciju teorētiski ir iespējams izmantot ļaunprātīgi (tādējādi 
radot iespējamas Interešu konflikta problēmas) saistībā ar: 
  

a) citu SEB grupas klientu interesēm, neatkarīgi no tā, vai tie ir attiecīgā klienta 
ieguldītāji vai konkurenti,  

b) SEB grupas pētījuma izdošanu un konsultāciju sniegšanu, 
c) SEB grupas darbību savā vārdā, jo īpaši Darījumu veikšanu savā vārdā,  
d) Darbinieku interesēm Personīgajos darījumos.  

 
Ja Bankas grupa organizē darījumu savam korporatīvo finanšu pakalpojumu klientam, 
tad iesaistītajiem Darbiniekiem jārīkojas sava klienta interesēs, neskatoties uz to, ka tās 
var būt pretrunā ar citu Bankas grupas klientu vai pašas Bankas interesēm. 
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4. pielikums  

 
Tādu gadījumu identificēšana, kurās Interešu konflikti var rasties Darbinieku līmenī 

 
a) Personīgie darījumi  

Darbinieki var veikt Personīgos darījumus, un, to darot, viņu intereses var būt 
pretrunā SEB grupas vai tās klientu interesēm (vai Darbinieki var nepamatoti gūt 
labumu). Detalizēts Darbiniekam veicamo darbību apraksts ir ietverts Instrukcijā 
“Personīgie darījumi”. 
 

b) Ārpus darba aktivitātes /iepriekšējā nodarbinātība 
Darbinieku/Pārvaldes locekļu vai Darbinieku/Pārvaldes locekļu Tuvu ģimenes 
locekļu pašreizējās un iepriekšējās Ārpusdarba aktivitātes/ārējā nodarbinātība un 
iepriekšējā nodarbinātība (pēdējo piecu gadu laikā) var būt pretrunā ar SEB grupas 
vai tās klientu interesēm.  

 
c) Citi ar Darbiniekiem saistīti Interešu konflikti  

 
i) Darbinieku/Pārvaldes locekļu vai Darbinieku/Pārvaldes locekļu Tuvu 

ģimenes locekļu iepriekšējās (pēdējo piecu gadu laikā vai ilgāk, ja tās 
joprojām ietekmē attiecīgā Darbinieka/Pārvaldes locekļa rīcību) un 
pašreizējās personiskās ekonomiskās intereses (piemēram, akcijas/daļas, 
citas īpašumtiesības un dalība, finanšu līdzdalība un citas saimnieciskās 
intereses komerciālajos klientos, intelektuālā īpašuma tiesības, SEB grupas 
izsniegtie kredīti Darbiniekam/Pārvaldes loceklim piederošajai sabiedrībai, 
dalība institūcijā vai līdzdalība uzņēmumā vai uzņēmumā ar konfliktējošām 
interesēm) var radīt faktisku vai iespējamu Interešu konfliktu attiecībā uz 
SEB grupas vai tās klientu interesēm. Darbinieku un Pārvaldes locekļu 
darījumi ar SEB grupu (piemēram, līdzdalība SEB grupas uzņēmumā, privātie 
darījumi, aizdevumi vai citi pakalpojumi, kurus sniedz SEB grupas uzņēmums) 
nav jāuzskata par Interešu konflikta iemeslu, ja minēto darījumu noteikumus 
pamatoti var uzskatīt par parastām attiecībām ar attiecīgo SEB uzņēmumu. 

 
ii) Darbinieku/Pārvaldes locekļu vai Darbinieku/Pārvaldes locekļu Tuvu 

ģimenes locekļu iepriekšējās (pēdējo piecu gadu laikā vai ilgāk, ja tās 
joprojām ietekmē attiecīgā Darbinieka/Pārvaldes locekļa rīcību) vai 
pašreizējās personiskās vai profesionālās attiecības ar Būtiskas 
līdzdalības īpašniekiem SEB grupas uzņēmumos var radīt faktisku vai 
iespējamu Interešu konfliktu saistībā ar pašas SEB grupas vai tās klientu 
interesēm. 

 
iii) Darbinieku/Pārvaldes locekļu vai Darbinieku/Pārvaldes locekļu Tuvu 

ģimenes locekļu iepriekšējās (pēdējo piecu gadu laikā vai ilgāk, ja tās 
joprojām ietekmē attiecīgā Darbinieka/Valdes locekļa rīcību) vai pašreizējās 
personiskās vai profesionālās attiecības ar citiem 
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Darbiniekiem/Pārvaldes locekļiem SEB grupas uzņēmumos var radīt 
faktisku vai iespējamu Interešu konfliktu saistībā ar pašas SEB grupas vai tās 
klientu interesēm. 

 
iv) Darbinieku/Pārvaldes locekļu vai Darbinieku/Pārvaldes locekļu Tuvu 

ģimenes locekļu iepriekšējās (pēdējo piecu gadu laikā vai ilgāk, ja tās 
joprojām ietekmē attiecīgā Darbinieka/Pārvaldes locekļa rīcību) vai 
pašreizējās personiskās vai profesionālās attiecības ar ārējām 
ieinteresētajām personām (piemēram, saistība ar materiālu piegādātājiem, 
konsultantiem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem) var radīt faktisku vai 
iespējamu Interešu konfliktu saistībā ar pašas SEB grupas vai tās klientu 
interesēm.  

 
v) Bankas vai Bankas grupas īpašuma pārdošana Darbiniekam vai Valdes 

loceklim varētu radīt faktisku vai iespējamu Interešu konfliktu saistībā ar 
pašas Bankas vai Bankas grupas uzņēmumu vai to klientu interesēm. Tāpēc 
pirms pārdošanas darījumiem ir jāizvērtē, vai iespējamais Interešu konflikts 
rodas vai nē.  

 
vi) Darbinieks kā Bankas un/vai Bankas grupas uzņēmuma Klients veic 

personīgos finanšu darījumus, izmantojot Bankas un/vai Bankas grupas 
piedāvātos klientu pakalpojumus – attālinātos pakalpojumus 
internetbankā (www.ibanka.lv un/vai tālruņa interneta pārlūkā 
m.ibanka.lv), vai izmantojot mobilās bankas lietojumprogrammu. Ja 
Darbinieks izvēlas veikt finanšu darījumus kā Bankas un/vai Bankas grupas 
klients, tad minētais Darbinieks ir jāapkalpo citam Darbiniekam, kurš veic 
darbu saskaņā ar savu darba aprakstu, pildot savus ikdienas pienākumus un 
ievērojot visus ar klientu apkalpošanu saistītos noteikumus. 

 


