
Valdis Siksnis 
valdes priekšsēdētājs

Ieva Margeviča
valdes locekle

Toms Kreicbergs
padomes loceklis

DODAS BIRŽĀ
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Šī prezentācija ir jāuzskata par reklāmu. Šī prezentācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav uzskatāma par piedāvājumu vai lūgumu 
parakstīties vai pirkt vai pārdot vērtspapīrus, vai par uzaicinājumu, pamudinājumu vai starpniecību vērtspapīru pārdošanai, parakstīšanai vai pirkšanai, 
vai par pamatu jebkuram lēmumam finansēt šeit aprakstīto darījumu vai iesaistīties jebkurā citā darījumā. Šī prezentācija nav ieguldījumu konsultācija.  

Lai gan sniegtā informācija ir rūpīgi pārbaudīta, INDEXO nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas par šajā prezentācijā ietvertās informācijas 
pilnīgumu un precizitāti. Līdz ar to šīs prezentācijas lasītājs/klausītājs uzņemas savu risku, paļaujoties uz to. 

Neierobežojot iepriekš minēto, ne INDEXO, ne tā partneri neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši rodas no šīs 
prezentācijas  vai tās satura izmantošanas vai kā citādi saistībā ar to. INDEXO vai jebkura cita persona neuzņemas arī nekādus citus pienākumus vai 
atbildību saistībā ar šo prezentāciju, piemēram, pienākumu nodrošināt jebkādu vērtspapīru piedāvāšanu un emisiju vai pienākumu  atjaunināt šo 
informāciju, ja mainās apstākļi, utt.  

Nav apliecinājuma vai garantijas, ka kāda no prezentācijā norādītajām prognozēm tiks realizēta. Šīs prezentācijas lasītājam/klausītājam pašam  ir jāveic 
šeit aprakstītā uzņēmuma un datu izmeklēšana un analīze. Jebkurš šajā prezentācijā ietvertais paziņojums, kas attiecas uz konkrētu uzņēmumu vai 
uzņēmumu vai ar to saistītajām pusēm, aplēstiem vai sagaidāmiem nākotnes rezultātiem vai turpmākajām darbībām, ir uz nākotni vērsti paziņojumi, kas 
atspoguļo pašreizējo tendenču, informācijas un plānu pašreizējo analīzi. Uz nākotni vērsti paziņojumi ir pakļauti vairākiem riskiem un neskaidrībām, kuru 
dēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties un var negatīvi ietekmēt  šeit aprakstīto plānu un notikumu iznākumu un finansiālo ietekmi. Tādējādi saņēmējs 
tiek brīdināts par paļaušanos uz šādiem uz nākotni vērstiem paziņojumiem. 

Apstiprināts prospekts ir publicēts https://indexo.lv/. Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādei. Pirms investēt 
piedāvājuma akcijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar 
ekspertu. 

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 
priekšlikuma.

Svarīga informācija



Kopā uzkrāti jau 
5+ miljardi EUR

Datu avots: manapensija.lv, 20.06.2022

6% Tavas algas krājas 
2. pensiju līmenī



Pirms INDEXO: 
dārgākās pensiju komisijas Eiropā

Datu avots: fktk.lv par Latviju 2011.-2016. gads; 
oecd.org par citām OECD valstīm, 2013. gada pētījums



INDEXO izcīnīja 
cenu konkurenci 
tirgū!

1,52%

0,54%

2016.gads 2021.gads

Vidējā komisija 2. pensiju līmenī

Datu avots: fktk.lv



INDEXO nodrošināja klientiem 
spēcīgus rezultātus

Datu avots: manapensija.lv, 03.07.2022 līdz 27.06.2022 
Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē

INDEXO Izaugsme 47
INVL Ekstra 47+

Luminor Aktīvais
SEB Aktīvais
CBL Aktīvais
Swedbank Dinamika



Mūsu klienti 
to novērtē
INDEXO: straujāk augošais 
pensiju pārvaldītājs Latvijā

Klientu skaita izmaiņa 2021. gadā

Datu avots: manapensija.lv



Turklāt strauji 
aug arī visa 
tirgus izmērs

2. pensiju līmeņa kopējie 
aktīvi, milj. EUR

15% gadā

Datu avots: manapensija.lv



Būt straujāk augošajam uzņēmumam 
strauji augošā tirgū…

Ko tas ir nozīmējis mūsu akcionāriem?



29'500
klienti

Ko investoriem 
solījām sasniegt 

5 gadu laikā

80'400
klienti

Faktiskais 
rezultāts
2022.gada 13. jūnijā



236 milj. EUR 
pārvaldībā

Ko investoriem 
solījām sasniegt 

5 gadu laikā
495 milj. EUR 

pārvaldībā

Faktiskais 
rezultāts
2022.gada 13. jūnijā



1.1 milj. EUR 
apgrozījums 

Ko investoriem 
solījām sasniegt 

5 gadu laikā
1.6 milj. EUR 

apgrozījums

Faktiskais 
rezultāts
2021.gadā



1'000 EUR 
ieguldīts  INDEXO 

akcijās 2017. gadā

~14'000 EUR 
vērtība šodien

Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.



INDEXO: 
veiksmes stāsts ar 3 ieguvējiem

Klienti Sabiedrība Investori



INDEXO veiksmes stāsts ir tikai pašā sākumā

Audzējam tirgus daļu 
2. pensiju līmenī 

straujāk kā jebkad

Strauji augam arī 3. 
pensiju līmenī ar 

unikālu robotizētu 
piedāvājumu

Dibināsim banku, 
atverot milzīgas 

izaugsmes iespējas



ŠODIEN NOSKAIDROSIM:

1

Kādas problēmas 
pastāv Latvijas 

banku sektorā?

2
Kāda ir 

nākamā lielā 
INDEXO 
iespēja?

3

Ko liecina 
finanšu 

prognozes?



Semināra beigās parādīsim, 
cik ērti un vienkārši ir parakstīties 

uz INDEXO akcijām un kļūt par 
mūsu uzņēmuma līdzīpašnieku!



Kādas problēmas pastāv 
Latvijas banku sektorā?
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Latvija —pēdējā vietāeirozonā pēc 
izsniegtajiem kredītiem kā % no IKP

Datu avots: Eiropas Centrālā banka (Apr 2022 — mājsaimniecībām un nefinanšu institūcijām izsniegtie kredīti)
Eurostat – 2021. gada IKP dati



Latvijas ekonomika aug, 
bet banku izsniegtiekredīti —rūk

Datu avots: FKTK.lv (kredīti mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām)
Centrālā Statistikas pārvalde (IKP)

Miljrd. EUR

Aizdevumi
rezidentiem

Latvijas IKP



Mēskrājamarvien vairāk, 
taču bankas kreditē arvien mazāk

Datu avots: FKTK.lv (mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību kredīti un noguldījumi)



Izsniegtie kredīti ir arī dārgi

Datu avots: Eiropas Centrālā banka, Apr 2022



Pēc mūsu aplēsēm — Latvijas ekonomika tiek 
kreditēta par maz vismaz
5-6 miljrd. EUR apmērā



Salīdzinājums, no kura daudz varam mācīties —
kā iet mūsu kaimiņiem Igaunijā?



Datu avots: FKTK.lv, Eestipank.ee (mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām izsniegtie kredīti, Q4 2021)

Igaunija 
18.5 miljardi eiro

Latvija 
11.5 miljardi eiro

Igaunijā pie līdzīga IKP kredītos 
izsniegts par 60% vairāk



Igaunija 
7.4 tūkst. eiro

Latvija 
2.5 tūkst. eiro

Datu avots: Eiropas Centrālā banka, 2022. gada aprīlis. 

Hipotēkas igauņi kreditē trīsreiz raitāk 
(vidējā hipotēka uz vienu iedzīvotāju)



18.5
mljrd. EUR

21.0
mljrd. EUR

Igaunija

Kr
ed

īti

D
ep

oz
īti

11.5 
mljrd. EUR

17.0
mljrd. EUR

Latvija

Kr
ed

īti

D
ep

oz
īti

Datu avots: FKTK.lv, Eestipank.ee (mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām izsniegtie kredīti, Q4 2021)

Igauņu banku noguldījumi 
silda Igaunijas ekonomiku



Kāpēc Igaunijā situācija ir tik atšķirīga?



Datu avots: Banku aktīvi
Igaunijas banku asociācija, Q1 2022 
FKTK.LV, Q4 2021

Būtiska atšķirība: 
vietējais kapitāls un konkurence banku sektorā

Latvija Igaunija



Datu avots: AS LHV Varahaldus gada pārskati

21 32 36 53 85 144 252 374 504 570

974 1103 1214
1374

1537
1349

2006200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020 2021

LHV pensiju aktīvi,
milj. EUR

LHV piemērs: spēcīga vietējā banka, 
kuras pamatos ir pensiju pārvaldītājs



Datu avots: AS LHV Varahaldus un AS LHV Group gada pārskati

(1.8)

4.3
9.7

14.8
19.9 22.2

27.2 27.2

39.8

60.3

0.1 1.7 3.6 4.7 6.1 5.8 6.8 6.1 8.3
0.7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Neto peļņa,
milj. EUR

LHV grupa

LHV pensiju bizness

LHV piemērs: peļņa no bankas augusi 
straujāk nekā peļņa no pensiju biznesa



Situācija Latvijas banku sektorā ir līdzīga 
kā pensiju nozarē pirms INDEXO 

ienākšanas: vāja konkurence, augstas 
izmaksas, dominē ārzemju kapitāls



INDEXO lielā iespēja
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INDEXO dibinās modernu,
Latvijas investoriem piederošu banku 

ar mērķi lauzt mūsu atkarību no 
ārzemju bankām un kreditēt Latvijas 

ekonomiku



Banku tirgus biznesa 
iespēja ir acīmredzama

Datu avots: fktk.lv (pensiju tirgus), Finanšu nozares asociācija (banku tirgus)

25.7 milj. EUR

2PL pārvaldītāju kopējie 
komisijas ienākumi 
2021. gadā

264 milj. EUR

Banku kopējā 
neauditētā peļņa 2021. 
gadā



INDEXO ir lieliskā pozīcijā,
lai izmantotu šo iespēju!

80'000 klienti 
(un strauji augam)

Atpazīstams un 
iecienīts zīmols

Veiksmīgs, 
pelnošs uzņēmums



Avots:  INDEXO zīmola aptauja, n=1048 (Nov 2021)

Vēl daudzi Latvijas iedzīvotāji 
ir gatavi uzticēties INDEXO

Šībrīža 2. pensiju līmeņa 
tirgus daļa pēc klientu 
skaita

Aptaujas dati: Ir gatavi apsvērt 
kā savu pensiju pārvaldītāju

43%

21%

5%

17%

9%

5%

0%

37%

25%

20%

19%

13%

1%

0%

23%

Swedbank

SEB

Indexo

Citadele

Luminor

INVL

Cits

Grūti teikt

5%
20%



INDEXO ir jaudīgākā 
pārdošanas komanda

finanšu nozarē



INDEXO vadībā ir pieredzējuši profesionāļi
ar banku un lielu uzņēmumu vadības pieredzi

Valdis Siksnis Ieva Margeviča Henrik Karmo

Valde:

Padome:

Valdis Vancovičs Renats Lokomets Toms KreicbergsSvens Dinsdorfs Tīna Kukka



Šeit norādītais laika plānojums ir provizorisks un var mainīties. 

Bankas licencēšana

IT infrastruktūras sagatavošana

Komandas paplašināšana un apmācība

Privātpersonu apkalpošanas un 
turētājbankas darbības starts

Uzņēmumu apkalpošanas attīstība un starts

Q3
2022

Q4
2022

Q1
2023

Q2
2023 .. Q3

2023
Q4
2024

Q1
2025

Uzsāksim darbību 
pakāpeniski un pārdomāti



Mūsu konkurenti jau šobrīd mūs vēro, 
tādēļ detalizētus taktiskos plānus nepublicējam.

Taču šodien — pirmais ieskats, kā 
izskatīsies INDEXO Banka!



Banka ar noskaņojumu

*Bankas aplikācijas dizains ir provizorisks un vēl mainīsies. 



Ērta, pārskatāma aplikācija, 
pielāgota tieši Latvijas 
lietotāju vajadzībām

*Bankas aplikācijas dizains ir provizorisks un vēl mainīsies. 



Labākie pasaules 
"Fintech" risinājumi 
— Tavā kabatā

*Bankas aplikācijas dizains ir provizorisks un vēl mainīsies. 



Turpinājums sekos. . . 

*Bankas aplikācijas dizains ir provizorisks un vēl mainīsies. 



Finanšu projekcijas

3



Gaidāmā izaugsme: pensijas

455 671
954

1283
1559

1865
2206

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aktīvi pārvaldībā

3PL aktīvi pārvaldībā, miljoni EUR
2PL aktīvi pārvaldībā, miljoni EUR

68
93

122
148 161 173 185

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Klientu skaits

3PL klienti, tūkst. 2PL klienti, tūkst.



Gaidāmā izaugsme: banka

6.6
86.7

177.7

304.6

441.6

593.8

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bankas aktīvi

Miljoni, EUR

39

67

93

120

145

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bankas klienti
Tūkst.



Neto peļņa – Banka

Neto peļņa – Pensijas

Gaidāmā izaugsme: peļņa



Labās ziņas:
Lai sasniegtu savus mērķus, mums nav 

jākļūst par milzīgu banku vai 
“jāsakauj" esošās bankas



Pat pārņemot 3-4% esošā 
kredītu tirgus, INDEXO gan 

provocēs spēcīgu konkurenci,
gan labi nopelnīs.



Mērķi noteikti ir sasniedzami. 
Strādāsim, lai tos pārsniegtu!



Kā kļūt par INDEXO līdzīpašnieku?



INDEXO akciju sākotnējais piedāvājums:

INDEXO izlaiž jaunas akcijas 
un piesaista investīcijas
7'490'000 EUR apmērā



Ko nozīmē kļūt INDEXO akcionāram?

Tu palīdzēsi uzlabot Latvijas finanšu vidi

Tev piederēs daļiņa no INDEXO

Tu varēsi pelnīt, ja celsies INDEXO akciju cena 
(vai kad tālākā nākotnē tiks izmaksātas dividendes)

Tev būs iespēja ar balstiesībām ietekmēt 
INDEXO attīstību



INDEXO akciju 
sākotnējais piedāvājums:

Tiek piedāvātas 

535’000 akcijas
par cenu 

14 EUR/akcija

Minimālais 
ieguldījums ir

kaut 1 akcija

28. jūnijs — 11. jūlijs
plkst. 10:00 plkst. 12:00



IPO cena jau ir pierādīta praksē

Jūnija sākumā vēl pirms IPO tikuši veikti privāti darījumi 

ar INDEXO akcijām par cenu 14 EUR / akcija
vairāk nekā 5 miljonu EUR apmērā 



Baltijas akciju tirgus eksperti Enlight Research
pozitīvi novērtē INDEXO potenciālu

27. jūnijā publicētais Enlight pētījums pieejams: indexo.lv/investoriem

Enlight Research — vadošais Baltijas akciju tirgus 
pētniecības uzņēmums, kurš seko ap 30 Baltijas uzņēmumiem.

https://indexo.lv/investoriem


Parakstīties uz INDEXO akcijām ir viegli:

1

Iepazīsties ar 
prospektu un 

nolem, cik akcijas 
vēlies iegādāties

2
Atver vērtspapīru 

kontu vai 
ieguldījumu kontu

3

Iesniedz 
rīkojumu par 

parakstīšanos 
uz akcijām



1.
Akcijas cena
14 EUR

Minimālais 
ieguldījums: 
1 akcija

Iepazīsties ar prospektu un izvēlies, 
cik akcijas vēlies iegādāties



Atver vērtspapīru kontu vai ieguldījumu 
kontu savā internetbankā2.

3. Iesniedz rīkojumu 
parakstīties uz akcijām

Tas ir patiešām vienkārši!



Parakstīšanās brīdī Tavā kontā tiks rezervēta nauda 
pilnam akciju apjomam, uz kuru esi parakstījies.

Ap 12. jūliju, pēc parakstīšanās perioda beigām, uzzināsi, 
cik akcijas esi iegādājies. 

Neizmantotā naudas daļa tiks atbrīvota.



ej.indexo.lv/instrukcija

https://ej.indexo.lv/instrukcija


Kopsavilkums:

Kāpēc kļūt par INDEXO līdzīpašnieku?

1

Mūsuprāt, lielisks 
peļņas potenciāls 

investoriem

2
Palīdzēsi uzlabot 

Latvijas finanšu 
vidi, veidojot 

vietējā kapitāla 
banku

3

Tas ir ērti un 
vienkārši —
izdarāms ik 

vienam!

ej.indexo.lv/instrukcija

https://ej.indexo.lv/instrukcija


Akciju atpirkšanas programma:
Maz ticamajā gadījumā, ja 
INDEXO 24 mēnešu laikā nesaņems bankas licenci, 
jaunajiem akcionāriem savas akcijas būs iespēja 
pārdot atpakaļ INDEXO par iegādes cenu (14 EUR).

Pilnus nosacījumus lūdzam skatīt prospektā.

ej.indexo.lv/instrukcija

https://ej.indexo.lv/instrukcija


Datu avots: INDEXO 2. pensiju līmeņa tirgus daļa no manapensija.lv, 15/6/22

Vai INDEXO komanda, kura pēdējo 

5 gadu laikā no nulles izcīnīja 9% pensiju tirgus,

nākamo 5 gadu laikā, startējot no spēcīgas platformas,

iegūs 4% procentus banku tirgus?



Mums Latvijā ir divas izvēles iespējas:

Teikt 
“Viss ir slikti"

Darīt kaut ko 
lietas labā

(un pie reizes nopelnīt)



Mums Latvijā ir divas izvēles iespējas:

Teikt 
“Viss ir slikti"

Darīt kaut ko 
lietas labā

(un pie reizes nopelnīt)

ej.indexo.lv/instrukcija

Tas ir INDEXO ceļš.
Nāc ar mums!

https://ej.indexo.lv/instrukcija


Kādas neskaidrības?
info@indexo.lv

ej.indexo.lv/instrukcija

mailto:info@indexo.lv
https://ej.indexo.lv/instrukcija


Kāpēc kļūt par INDEXO līdzīpašnieku?

1

Lielisks peļņas 
potenciāls

2

Uzlabo Latvijas 
finanšu vidi

3

Tas ir ērti un 
vienkārši

ej.indexo.lv/instrukcijaParaksties:

https://ej.indexo.lv/instrukcija


Kontakti:
IPAS "Indexo"

Elizabetes iela 13-1A, Rīga, LV-1010
Reģ. nr. 40203042988

indexo.lv
info@indexo.lv

+371 20 006 088

Prospektu un instrukcijas, kā parakstīties uz INDEXO akcijām, 
meklējiet https://ej.indexo.lv/instrukcija

https://indexo.lv/
mailto:info@indexo.lv
https://ej.indexo.lv/instrukcija

