
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija 

Šajā dokumentā sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Šis nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu 

informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām izlasīt šo dokumentu, lai jūs 

varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu. 

Xtrackers Stoxx Europe 600 1C (ISIN: LU0328475792), (WKN: 

DBX1A7), (Valūta: EUR) 
ir Xtrackers apakšfonds. Fonda pārvalda DWS Investment S.A, kas ir daļa no DWS grupas. 

Mērķi un ieguldījumu politika  
 

Jūsu ieguldījuma mērķis ir atspoguļot STOXX® Europe 600 
Indeksa (Indekss) rezultātus, kas izveidots, lai atspoguļotu 600 
Rietumeiropas uzņēmumu akciju sasniegtos rezultātus. Indeksā 
ietilpst lielu, vidēju un mazu uzņēmumu akcijas, balstoties uz 
uzņēmuma viegli pieejamo akciju kopējo vērtību salīdzinājumā ar 
citiem uzņēmumiem. Uzņēmuma īpatsvars indeksā ir atkarīgs no 
tā relatīvā izmēra, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 20% no indeksa 
katra ceturkšņa pārskata laikā. Indeksa sastāvs tiek pārskatīts 
vismaz reizi ceturksnī. Indekss tiek rēķināts pēc kopējās tīrās 
atdeves principa, kas nozīmē, ka visas uzņēmumu izmaksātās 
dividendes un citi ienākumi pēc nodokļu nomaksas tiek ieguldīti 
atpakaļ akcijās. 

 

Lai sasniegtu mērķi, fonds mēģinās atkārtot indeksu, pērkot visus 
vai ievērojamu skaitu indeksā ietilpstošo vērtspapīru. Fonds var 
izmantot metodes un instrumentus, lai pārvaldītu risku, 
samazinātu izmaksas un uzlabotu rezultātus. Šīs metodes 
un instrumenti var ietvert atvasinājumu izmantošanu. Fonds var 
iesaistīties arī savu ieguldījumu drošā kreditēšanā noteiktiem 
atbilstīgiem uzņēmumiem - trešām personām radot papildu 
ienākumus, lai kompensētu fonda izmaksas. Fonda valūta ir EUR. 
Ienesīgumi un atdeves netiek sadalīti, bet tiek reinvestēti fondā. 
Jūs varat pieprasīt akciju izpirkšanu parasti katru dienu. 

 

Riska un ienesīguma profils 
 
 

 
 

Riska un ienesīguma kategorija tiek aprēķināta, izmantojot 
vēsturiskos datus, kas var nebūt uzticams fonda turpmākā riska 
profila rādītājs. 

Riska un ienesīguma kategorija ar laiku ar mainīties un nav 
uzskatāma par mērķi vai garantētu. 

Zemākā kategorija (t. i., 1. kategorija) nenozīmē, ka ieguldījums 
nav saistīts ar risku. 

Fonds ir 6. kategorijā, jo bāzes ieguldījumiem, uz kuriem fonds 
atsaucas, novērojamas biežas cenu svārstības plašā diapazonā 
(svārstīgums) un varbūtība ciest zaudējumus vai gūt peļņu tāpēc ir 
liela. 

Fondam īpaši nozīmīgi varētu būt šādi riski: 

Fonds mēģinās atkārtot indeksa uzrādītos rezultātus, ņemot vērā 
ar to saistītās izmaksas, bet jums nevajadzētu gaidīt, ka jūsu 
ieguldījums precīzi sakritīs ar indeksa rezultātiem. Var rasties 
izņēmuma apstākļi, piemēram, bet ne tikai, tādi kā nelabvēlīgi 
tirgus apstākļi, papildu izmaksas/nodokļi vai ārkārtīgi svārstīgi tirgi, 
kas var izraisīt to, ka fonda rezultāti ir būtiski atšķirīgi no indeksa 
rezultātiem. 

 

DWS un saistītie uzņēmumi attiecībā pret fondu var veikt dažādas 
funkcijas, piemēram, izplatītāja, vērtspapīru aizdošanas aģenta vai 
pārvaldes uzņēmuma funkcijas un tas var izraisīt interešu 
konfliktus. 

Fonds nav uzskatāms par garantiju un jūsu ieguldījums ir pakļauts 
riskam. Jūsu ieguldījuma vērtība var gan kristies, gan arī pieaugt. 

Ieguldījuma akcijās vērtība būs atkarīga no vairākiem faktoriem, 
ieskaitot, bet ne tikai, tirgus un ekonomiskos apstākļus, sektoru, 
ģeogrāfisko reģionu un politiskos notikumus. 

Fonds var lietot atvasinātos instrumentus, lai efektīvāk pārvaldītu 
savus ieguldījumus. Tas ne vienmēr var būt sekmīgi un var izraisīt 
lielākas fonda vērtības svārstības. Tas var negatīvi ietekmēt fonda 
un jūsu ieguldījuma vērtību. 

Plašāku informāciju par vispārīgajiem riskiem var atrast apraksta 
sadaļā „Riska faktori". 

 
  



Maksas 
 
Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda pārvaldības nolūkos, ieskaitot tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina 
jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu. 
 

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas 

Komisijas maksa par parakstīšanos Nav 

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu Nav 

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms 
tie tiek ieguldīti (parakstīšanās maksa) un pirms tiek izmaksāts jūsu 
ieguldījums (atpakaļpirkšanas maksa). 

Maksas, ko iekasē no fonda katra gada laikā 

Pastāvīgās maksas 0,20% 

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos apstākļos 

Komisijas maksa par 
fonda vērtības 
pieaugumu 

 Nav 

 

Otrreizējā tirgus investoriem (kuri pērk vai pārdod akcijas fondu 
biržā) noteiktas komisijas var iekasēt viņu biržas brokeri. Šo 
maksu, ja tādas ir, apmēru var uzzināt no šī biržas brokera. 
Pilnvarotie dalībnieki, kas tirgojas tieši ar fondu, maksās ar savu 
parakstīšanos un atpakaļpirkšanu saistītās darījuma izmaksas. 

Pastāvīgās maksas apjoms balstās uz izdevumiem gadā, kurš 
beidzās 31.12.2019. Tas katru gadu var mainīties. Tajā nav 
iekļautas portfeļa darījumu izmaksas un maksas par fonda 
vērtības pieaugumu, ja tādas tiek piemērotas. 

Sīkāku informāciju par maksām var atrast apraksta sadaļā 
„Komisijas un izdevumi". 

 
Ja fonds apņemas aizdot vērtspapīrus, lai gūtu ienākumus, fondam galu galā tiks piešķirti 70% no saistītajiem ieņēmumiem, vērtspapīru aizdevēju 
aģentam, kas būs DWS vienība vai cita Deutsche Bank vienība, tiks piešķirti 15%, bet pārējie - 15% tiks piešķirti DWS struktūrai, kas uzrauga 
šādas darbības, kā noteikts prospektā. Tā kā vērtspapīru kreditēšanas ieņēmumu sadale nepalielina fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no 
kārtējām maksām. 
 

Līdzšinējās darbības rādītāji 
 
 

 

 
Iepriekšējie rādītāji nav uzticams rādītājs 
nākotnes rādītājiem. Aprēķināšanas laikā tika 
atskaitītas visas izmaksas un maksas, kas tika 
izņemtas no Xtrackers Stoxx Europe 600 
UCITS ETF 1C akciju klases. Xtrackers Stoxx 
Europe 600 UCITS ETF 1C akciju klase tika 
uzsākta 2009. gadā. 

 

Praktiska informācija 
 
 

Turētājbanka ir State Street Bank International GmbH, Luksemburgas filiāle. Prospekta un periodisko pārskatu kopijas ir pieejamas bez 
maksas šī dokumenta valodā. Dokumenti, kā arī cita informācija (ieskaitot jaunākās akciju cenas, kā arī orientējošās neto aktīvu vērtības) ir 
pieejama bez maksas. Dokumenti ir pieejami jūsu vietējā DWS vietnē vai vietnē www.Xtrackers.com, lai tos varētu pilnībā atklāt fonda 
portfeļa sastāvu un informāciju par indeksa sastāvdaļām, lūdzu, skatiet arī šajā tīmekļa vietnē. Informācija par pašreizējo pārvaldības 
sabiedrības atalgojuma politiku, tostarp atalgojuma un pabalstu aprēķināšanas apraksts, tiek publicēta internetā vietnē 
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remgmentpolicy?setLanguage=en . Pēc pieprasījuma informācija jums tiks nosūtīta bez 
maksas papīra formā. Nodokļu režīms, kas tiek piemērots fondam Luksemburgā, var ietekmēt jūsu personas nodokļa situāciju. Xtrackers 
var saukt pie atbildības tikai, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto apgalvojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst 
pārdošanas prospekta attiecīgajām daļām. Šis fonds ir Xtrackers apakšfonds, par kuru prospekts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti 
kopumā. Aktīvu un pasīvu katra apakšfonda daļa ir nošķirta ar likumu. Tā rezultātā viena apakšfonda aktīvi nav pieejami prasību pret citu 
maksātnespējas gadījumā. Šim fondam var būt pieejamas vairāk akciju šķiras - sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet attiecīgajā prospekta 
sadaļā. Jums nav atļauts apmainīt savas daļas šajā fondā pret citiem Xtrackers līdzekļiem. Šis fonds ir licencēts Luksemburgā, un to regulē 
Komisijas uzraudzības iestāde du Secteur finansists. Uzņēmumam DWS Investment S.A ir reģistrēta atļauja Luksemburgā, un to regulē 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

 
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunota 06.07.2020. 

Indekss un indeksa nosaukumā izmantotās preču zīmes ir STOXX Limited, Cīrihe, Šveice un / vai tās licencētāju intelektuālais īpašums. Indekss 
tiek izmantots saskaņā ar STOXX licenci. STOXX un / vai tā licences devēji nekādā veidā nesponsorē, neapstiprina, nepārdod un nepopularizē 
fondu, un ne STOXX, ne tā licenciāri neuzņemas nekādu atbildību par to. 

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir tulkojums latviešu valodā oriģinālajam Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam, kas 
pieejams vietnē www.Xtrackers.com. Oriģinālā dokumenta saturs ir noteicošais, par tā saturu atbild dokumenta veidotājs Deutsche aktīvu pārvalde 
AS. Tulkojumu nodrošina ERGO Life Insurance SE – tas ir sagatavots 2020. gada 14. decembrī. 
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