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INTEREŠU KONFLIKTI 
	  
	  

Lai izpildītu normatīvās prasības, Admiral Markets UK Ltd veic pasākumus, lai identificētu, 
pārvaldītu, novērstu un/vai publiskotu interešu konfliktus savā organizācijā, ar saviem 
klientiem un starp saviem klientiem ar mērķi nepieļaut, lai interešu konflikti negatīvi ietekmētu 
klientu intereses. 

	  
Lai atbilstīgi izpildītu savus pienākumus pret klientiem saistībā ar konfliktu pārvaldību, 
Admiral Markets UK Ltd uzrauga saistīto personu darījumu veikšanas kārtību, kā arī klientu 
darījumu rīkojumu apstrādes kārtību. 

	  
Admiral Markets UK Ltd regulāri nosaka, novērtē un pārvalda (tostarp kontrolē, novērš vai 
atklāj) interešu konflikta riskus saistībā ar ieguldījumu darbību. Iepriekšminēto funkciju veic 
valde un atbilstības uzraudzības amatpersona, sadarbojoties ar sabiedrības dažādu nodaļu 
vadītājiem un darbiniekiem. 

	  
Identificējot darbības, kas var ietvert interešu konfliktu, novērtē turpmāk minēto apstākļu 
esamību pakalpojumu sniegšanas gaitā: 

	  
• vai Admiral Markets UK Ltd vai attiecīgā persona var gūt vai, iespējams, gūs finanšu labumu 

vai novērsīs finanšu zaudējumu klienta vārdā; vai 
• Admiral Markets UK Ltd vai attiecīgās personas intereses, sniedzot pakalpojumu klientam 

vai attiecībā uz klienta vārdā sniegta pakalpojuma iznākumu, atšķiras no klienta interesēm; 
vai 

• Admiral Markets UK Ltd vai attiecīgajai personai ir finanšu vai cits stimuls dot priekšroku 
viena klienta interesēm, nevis citu klientu interesēm; vai 

• Admiral Markets UK Ltd vai attiecīgajai personai ir uzņēmējdarbības intereses vai tā veic 
darbību tajā pašā jomā, kas ir klienta uzņēmējdarbības joma; vai 

• Admiral Markets UK Ltd vai attiecīgā persona saistībā ar sniegto pakalpojumu klientam 
saņem tādus labumus no trešām personām, kas nav standarta komisijas maksas vai šo 
pakalpojumu atlīdzības daļa. 

	  
	  

Atruna par tulkojumiem 

Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē tiek izmantoti dažādi tulkošanas rīki, lai tulkotu minētās vietnes lapas 
izmantošanai citās valstīs. Tulkošanas rīku tulkojums ļaus Jums apjaust oriģinālā teksta vispārīgo 
saturu, taču ne vienmēr tiks nodrošināts pareizs tulkojums. Oficiālais teksts ir teksts angļu valodā Admiral 
Markets UK Ltd tīmekļa vietnē www.admiralmarkets.co.uk. Jebkuras tulkojuma neatbilstības vai atšķirības nav 
saistošas, un tām nav juridiska spēka atbilstības vai piespiedu izpildes nolūkam. Rodoties jautājumiem par tīmekļa 
vietnē tulkotās informācijas pareizību, lūdzu, izlasiet tīmekļa vietnes oficiālo tekstu angļu valodā. Admiral 
Markets UK Ltd neuzņemas atbildību par tulkojumu pareizību. Ņemot vērā valodu sarežģītību, kā arī to, ka 
atsevišķus vārdus un frāzes iespējams tulkot un interpretēt atšķirīgi, tulkojumiem raksturīgi trūkumi. Tāpēc Admiral 
Markets UK Ltd iesaka novērtēt un pārbaudīt ar minēto tulkošanas pakalpojumu iegūto tulkojumu un neuzņemas 
atbildību par to pareizību.	  
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