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Reaģējot uz pēdējā laika ģeopolitiskajiem notikumiem un
Krievijas militāro agresiju Ukrainā un to ietekmi uz Pensiju
Plāna investīciju rezultātiem, informējam, ka Pensiju Plānā
nav veikti ieguldījumi finanšu instrumentos, kuru emitenti
atrodas Ukrainā, Krievijā vai Baltkrievijā.
AS “Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” ir apzinājis un ievēro
visus pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju atbilstību
starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju
likumam un turpina sekot līdzi izmaiņām.
Papildus piedāvājam sagatavotu ziņojumu no Jūsu Pensiju Plāna portfeļu pārvaldniekiem.
JĀNIS ROZENFELDS, “SEB INVESTMENT MANAGEMENT LATVIA” IPAS

Fonda portfeļa ieguldījumu likviditāte ir augsta un šobrīd
nav pamata uzskatīt, ka kāds no ieguldījumu instrumentiem
nebūtu realizējams otrreizējā tirgū. Daļa līdzekļu atrodas
norēķinu kontā un pieejami nekavējoties, daļa atrodas
ieguldījumos, kam piemīt zema jūtība pret procentu likmju
un akciju tirgu svārstībām, kas nepieciešamības gadījumā
var nekavējoties tikt pārdoti, lai nodrošinātu izejošās
naudas plūsmas vai veicot korekcijas ieguldījumu portfelī.
Fonda portfelī nav tiešu ieguldījumu Krievijas, Baltkrievijas vai Ukrainas vērtspapīros. Šobrīd
lielākā ietekme uz Fonda ieguldījumu portfeļa vērtību ir netieši, kas saistīti ar nenoteiktības
palielināšanos un investoru bažām par ģeopolitisko notikumu ietekmi uz globālās ekonomikas
izaugsmi un gaidāmo inflāciju.”
HARIJS BEĶERIS, “SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA” IPS

Sabiedrība, pārvaldot Pensiju Fonda Pirmā Pensiju Plāna aktīvus, nav
veikusi ieguldījumus finanšu instrumentos, kuru emitenti atrodas Ukrainā,
Krievijā vai Baltkrievijā. Pensiju Fonda ieguldījumi ir tiek veikti, galvenokārt,
likvīdos finanšu instrumentos. Taču ģeopolitiskās situācijas izraisītās
neskaidrības ir radījušas globāla mēroga izvairīšanos no risku aktīviem un
likviditātes samazināšanos, kas izpaužas kā lielāka nekā parasti starpība
starp obligāciju kotāciju pirkšanas un pārdošanas cenām. Pensiju Fonda
ieguldījumi tiek novērtēti pēc tirgū pieejamajām pārdošanas cenām, kas
pašreizējās paaugstinātās ģeopolitiskās situācijas dēļ tiek uzrādītas zemāk
nekā normālos tirgus apstākļos. Tas ir radījis Pensiju Fonda aktīvu vērtības
samazināšanos. Sabiedrība neplāno veikt darījumus ar finanšu
instrumentiem, kuru emitenti ir saistīti ar Ukrainu, Krieviju vai Baltkrieviju.

Sagatavotais ziņojums ir informatīvs. Ieguldījumi Pensiju Fondā ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība un uzkrājums nav garantēts. Uzkrātā
kapitāla vērtība var palielināties un samazināties. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.
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