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„A” da ļa – EMISIJAS NOSACĪJUMI UN DETA ĻAS 

• Šajos Galīgajos noteikumos lietotie termini un saīsinājumi atbilst Prospektā minētajiem terminiem 
un saīsinājumiem.  

• Dokumentā ir iekļauti Obligāciju Galīgie noteikumi, kas sagatavoti saskaņā ar Prospektu un Likuma 
17.1 pantu. 

• Ieguldītājam Galīgie noteikumi ir jāizskata kopā ar Prospektu. Visa informācija par Emitentu, 
Obligācijām, riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem Obligācijās, Obligāciju piedāvājuma un 
izvietošanas kārtība, kā arī cita informācija, kas tiek sniegta saskaņā ar Piemērojamajām tiesībām, ir 
pieejama Prospektā un Galīgajos noteikumos kopā. Viss, ko nenosaka Galīgie noteikumi, tiek noteikts 
saskaņā ar Prospektu un Piemērojamajām tiesībām. 

• Emitents Galīgos noteikumus iesniedz FKTK. 

• Galīgie noteikumi ir apstiprināti ar Emitenta 2012. gada 20. jūnija Valdes lēmumu, protokols Nr. 24.  

• Ar Prospektu un tā papildinājumiem (ja tādi ir) ir iespējams iepazīties elektroniskā formātā Emitenta 
tīmekļa vietnē www.rietumu.lv . 

1. Emitents: Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” 

2. Sērijas numurs: EURSB-1 

3. Valūta: Euro (EUR) 

4. Kopējā nominālvērtība: EUR 10 000 000 (desmit miljoni euro) 

5. Obligāciju skaits: 200 (divi simti) 

6. Obligāciju emisijas (pārdošanas) cena: 100,00 (simts procentu) no nominālvērtības 

7. Vienas Obligācijas nominālvērtība: EUR 50,000 (piecdesmit tūkstoši euro) 

8. (i) Emisijas datums: 

(ii)  Procentu ienākuma aprēķināšanas 
sākuma datums: 

2012. gada 07. septembris 

Emisijas datums 

9. Dzēšanas datums: 

Pirmstermiņa dzēšanas/opcijas call datums:  

2019. gada 07. septembris 

2017. gada 07. septembris un turpmākie 
procentu ienākuma izmaksas datumi 
 

10. Gada procentu likmes veids un apmērs: Fiksētā likme, 7% (septiņi procenti) gadā 

11. Dzēšana: Dzēšana tiek veikta pēc nominālvērtības 

12. Opcija Put/Call: Opcija Call 

13. Nodrošinājuma forma: Subordinētas 

14. Izplatīšanas metode: Publiskais piedāvājums 
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NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ PROCENTU IZMAKSU  

15. Nosacījumi Obligācijām ar fiksētu procentu 
ienākumu: 

 
(i) Procentu likme: 

 
 

(ii)  Procentu ienākuma izmaksas 
 datums (-i): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(iii)  Procentu ienākuma summa:  

 

 

(iv) Dienas Bāze procentu ienākuma 
aprēķināšanai: 

 
(v) Procentu ienākuma aprēķina  

datums (-i): 
 

 
 
 
7,00% (septiņi procenti) gadā, izmaksa tiek 
veikta reizi pusgadā 
 
Katra kalendārā gada 07. marts un 
07. septembris, sākot ar 2013. gada 07. martu 
līdz Sērijas Dzēšanas datumam (ieskaitot) 
 
Ja procentu ienākuma izmaksas datums ir 
brīvdiena vai svētku diena, tad ienākuma 
izmaksa tiek veikta nākamajā Darba dienā, 
kas seko aiz šīs brīvdienas vai svētku dienas. 
Par iepriekš minētajām brīvdienām vai svētku 
dienām procenti netiek aprēķināti un 
izmaksāti  
 
EUR 1 750 (tūkstotis septiņi simti piecdesmit 
euro) par vienu Obligāciju katrā Izmaksas 
datumā 
 
 
30E/360 
 
 
8 (astoņas) Darba dienas pirms procentu 
ienākuma izmaksas datuma 
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NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ DZ ĒŠANU 

16. Emitenta opcija Call (Emitenta tiesības veikt 
Ieguldītājiem piederošo Obligāciju 
pirmstermiņa dzēšanu): 
 
 
 
 
 
 
 

(i) Pirmstermiņa dzēšanas datums(-i): 
 
 

(ii)  Pirmstermiņa dzēšanas summa un 
summas aprēķina metode, ja tāda 
pastāv: 

 
(iii)  Izziņošanas periods: 

 

Emitentam ir tiesības pirms termiņa dzēst 
Ieguldītājiem piederošās Obligācijas procentu 
ienākuma izmaksas datumā, bet ne ātrāk kā 
2017. gada 07. septembrī. Pirmstermiņa 
dzēšana tiek veikta pilnā Sērijas apmērā, 
daļēja Sērijas pirmstermiņa dzēšana nav 
iespējama. Pirmstermiņa dzēšanas izziņošana 
tiek veikta saskaņā ar Prospekta 6.1. p. 
noteikto kārtību  
 
2017. gada 07. septembris un turpmākie 
procentu ienākuma izmaksas datumi 
 
EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro) par 
vienu Obligāciju 
 
 
Saskaņā ar Prospekta 6.1. p.  

17. Ieguldītāja put opcija: 
 

Netiek piemērota 

18. Galīgā dzēšanas summa: 
 
 
Pirmstermiņa dzēšanas summa: 

EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro) par 
vienu Obligāciju 
 
EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro) par 
vienu Obligāciju 

 

VISPĀRĪGIE UZ OBLIG ĀCIJĀM ATTIECIN ĀMIE NOSAC ĪJUMI  

19. Obligāciju forma: 
 

(i) Vērtspapīra veids: 
 

(ii)  Vērtspapīra kategorija: 
 

 
 
Uzrādītāja Obligācija 
 
Bez atsavināšanas ierobežojumiem 

   
20. Nominālvērtības grozīšanas iespēja: 

 
Nominālvērtību nav iespējams grozīt 
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IZPLAT ĪŠANA (SĀKOTNĒJĀ IZVIETOŠANA) 

21. Izplatītāja nosaukums: Izplatīšanu un Publisko piedāvājumu īsteno 
Emitents – AS „Rietumu Banka” 

22. Sākotnējās izvietošanas sākuma datums:  2012. gada 25. jūnijs 

23. Sākotnējās izvietošanas beigu datums:  2012. gada 24. augusts 

24. Galīgo norēķinu datums: 2012. gada 07. septembris 

25. Rīkojumu iesniegšanas kārtība:  Sākotnējās izvietošanas kārtību nosaka 
Prospekta 6.2. p. 
 
Sākotnējās izvietošanas termiņa laikā 
Ieguldītāji, Bankas klienti Rīkojumus iesniedz 
šādi: 
i. vēršoties personiski – papīra formātā, 

veicot visas nepieciešamās Bankas klienta 
identificēšanas procedūras, Darba dienās 
Emitenta darba laikā; 

ii. izmantojot internetbanku – izmantojot 
attiecīgu elektronisko Rīkojuma veidlapu 
un veicot visas nepieciešamās Bankas 
klienta identificēšanas procedūras; 

iii.  pa faksu vai elektronisko pastu – nosūtot 
aizpildītu, parakstītu un ieskenētu 
Rīkojuma veidlapu un veicot visas 
nepieciešamās Bankas klienta identificē-
šanas procedūras. 

Faksa numurs un elektroniskā pasta adrese 
Rīkojuma nosūtīšanai: 
Fakss: +371 67 025 588; 
Elektroniskais pasts: dcm@rietumu.lv. 
 
Ja Rīkojumu iesniedz kredītiestāde 
/ieguldījumu brokeru sabiedrība, tad to ir 
tiesīgs iesniegt tikai šīs iestādes pilnvarotais 
pārstāvis, vēršoties personiski pie Emitenta. 
Rīkojums tiek iesniegts papīra formātā, veicot 
visas nepieciešamās identificēšanas proce-
dūras, Darba dienās Emitenta darba laikā. 
 
Papildu informāciju par Rīkojumu iesnieg-
šanu, kā arī citu ar Obligāciju emisiju saistīto 
informāciju iespējams saņemt, vēršoties pie 
Emitenta pa šādiem sakaru līdzekļiem: 
Tālrunis: +371 67 025 555; 
Elektroniskais pasts: dcm@rietumu.lv. 
 

26. Informācija par Sākotnējās izvietošanas 
rezultātiem: 

Informācija par Sākotnējās izvietošanas rezul-
tātiem tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē 
www.rietumu.lv uzreiz pēc galīgo norēķinu 
pabeigšanas 
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• Šie Galīgie noteikumi iekļauj informāciju un detaļas, kas nepieciešamas, lai emitētu šajā dokumentā 
atbilstoši AS „Rietumu Banka” subordinēto Obligāciju Piedāvājuma programmai, kuras kopvērtība ir 
EUR 50 000 000,00 (piecdesmit miljoni euro), raksturotās Pirmās Sērijas subordinētās Obligācijas un 
iekļautu izvietotās Obligācijas Biržas NASDAQ OMX Riga organizētajā regulētajā tirgū. 

 „B” da ļa – CITI NOTEIKUMI 

1. IEK ĻAUŠANA REGULĒTAJĀ TIRGŪ 
 

 Iekļaušana oficiālajā sarakstā un pielaide 
tirdzniecībai: 
 
 
 
 
 

Emitents emitētās un faktiski izvietotās 
Obligācijas plāno iekļaut regulētajā tirgū, kuru 
organizē NASDAQ OMX Riga. Šim mērķim 
Emitents Piemērojamās tiesībās noteiktajā 
kārtībā iesniegs nepieciešamos dokumentus 
3 (trīs) mēnešu laikā pēc Pirmās Sērijas 
Sākotnējās izvietošanas beigu brīža  

 
2. REITINGI 

 
 Reitingi: 

 
 

Ne Obligāciju emisijai, ne Emitentam šobrīd 
nav piešķirti starptautiskie vai vietējie 
kredītreitingi  

 
3. EMISIJ Ā/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 

INTERESES 
  

Ņemot vērā Prospekta 4.13. p. noteikto, Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamo interešu 
konfliktu, veicot Obligāciju Sākotnējo izvietošanu 
 

4. PIEDĀVĀJUMA IEMESLI UN PAREDZAMIE IE ŅĒMUMI 
  

(i) Piedāvājuma iemesli: 
 
 
 
 
 
 

(ii)  Ieņēmumu izmantošana: 
 
 
 
 
 

(iii)  Paredzamie ieņēmumi: 
 

 
• Emitenta subordinētā kapitāla palie-

lināšana 
• Emitenta resursu bāzes diversi-

ficēšana 
• Emitenta pasīvu termiņstruktūras 

uzlabošana 
 

• No subordinēto Obligāciju emisijas 
gūtie ieņēmumi tiks izmantoti vispā-
rīgām korporatīvajām vajadzībām, 
tostarp emitenta kredītportfeļa palie-
lināšanai 
 

EUR 10 000 000 (desmit miljoni euro) 
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5. IENESĪGUMS 
 

 Ienesīguma indikācija: 
 

(i) Ienesīgums dzēšot: 
(ii)  Ienesīgums, dzēšot pirms termiņa: 

 

 
 
7,00 (septiņi) procenti gadā 
7,00 (septiņi) procenti gadā 
 
Iepriekš minētais ienesīgums ir aprēķināts pēc 
izvietošanas cenas. Tā nav nākotnes 
ienesīguma indikācija 
 

6. DARĪJUMU INFORM ĀCIJA 
 

 ISIN: LV0000800993 
 Norēķinu organizētājs un depozitārijs: LCD 
 
 

  

PIELIKUM Ā 

1. Rīkojums (Bankas klienti) latviešu valodā uz 2 lappusēm. 

1.1 Rīkojums (kredītiestādes/ieguldījumu brokeru sabiedrības) latviešu valodā uz 2 
lappusēm. 



 8 

Pirmās Sērijas Gal īgo noteikumu 1. pielikums 

 

Bankas klienti 

 

RĪKOJUMS OBLIG ĀCIJU IEGĀDEI 

AS „Rietumu Banka” subordinēto Obligāciju Piedāvājuma programmas Pirmā Sērija 

 

UZMAN ĪBU! Aizpild īt tikai drukātiem burtiem! 

Datums __ __  /__ __ / 20__ __  

Ieguldītājs _______________________________________________________________________ 
(vārds un uzvārds/uzņēmuma nosaukums) 

kuru pārstāv (ja piemērojams) ________________________________________________________ 
     (vārds, uzvārds un amats) 

 

• Norēķinu konta numurs __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __  AS „Rietumu 
Banka”, SWIFT/BIC: RTMB LV 2X  

 

• Finanšu instrumentu konta numurs __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __ AS 
„Rietumu Banka”, SWIFT/BIC: RTMB LV 2X  

Ar šo Ieguldītājs uzdod nosūtīt apstiprinājumu par darījuma noslēgšanu saskaņā ar Prospekta 6.2. p., kā arī citu 
informāciju un ziņas par Obligāciju emisiju Piedāvājuma programmas ietvaros, izmantojot vienu no šādiem 
saziņas veidiem: 

 Fakss _______________________________; 

 E-pasts (elektroniskais pasts)_____________________________; 

 iRietumu. 

Ar šo Ieguldītājs piekrīt un apstiprina, ka, nosūtot jebkuru informāciju, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem 
saziņas veidiem, ir uzskatāms, ka Ieguldītājs to ir saņēmis brīdī, kad Emitents to ir nosūtījis.  

Obligāciju iegādes nosacījumi 

Emitents, Obligācijas, ISIN: 

AS „Rietumu Banka”, Piedāvājuma programmas Pirmās Sērijas subordinētās Obligācijas, ISIN: 
LV0000800993; 

Iegādājamo Obligāciju skaits (cipariem un vārdiem): 
____________________________________________________________________________________; 
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Kopsumma apmaksai (cipariem un vārdiem): 
____________________________________________________________________________________. 

Ar šo Ieguldītājs apliecina, ka, parakstot šo Rīkojumu, viņam tiek uzlikts pienākums (saistība) nodrošināt viņa 
norēķinu kontā Bankā iepriekš minēto naudas līdzekļu summu 3 (trīs) Darba dienu laikā kopš šī Rīkojuma 
parakstīšanas, taču ne vēlāk par Sākotnējās izvietošanas beigu datumu. Ja nepieciešamā naudas līdzekļu summa 
iepriekš minētajā termiņā nav nodrošināta, tad Rīkojums uzskatāms par atceltu un juridiski spēkā neesošu. 

Ar šo Ieguldītājs apliecina savu piekrišanu iepriekš minētā Obligāciju skaita iegādei. Tāpat viņš apliecina, ka ir 
iepazinies ar Prospekta un Pirmās Sērijas Galīgo noteikumu tekstu un citiem ar emisiju saistītiem dokumentiem. 
Ieguldītājs ir rūpīgi izpētījis un pilnībā saprot iepriekš minēto dokumentu būtību un saturu, tostarp, bet ne tikai, 
Prospekta 6.2. sadaļu „Sākotnējās izvietošanas veikšanas kārtība”. Ieguldītājs uzņemas visus iespējamos ar 
iegādātajām Obligācijām saistītos riskus.  

Ieguldītājs apzinās, ka Obligāciju emisijas galvenais mērķis ir Emitenta subordinētā kapitāla palielināšana, kā 
arī no šāda mērķa izrietošās finanšu un juridiskās sekas.  

Ieguldītāja (Ieguldītāja pilnvarotā pārstāvja) paraksts  

 

_____________________________________________                             ___________________________ 
                        (vārds, uzvārds un amats)                   (paraksts, zīmogs) 

 

Rietumu ID   __________________________                    

Testa atslēga ___________________________ 

 



 10

Pirmās Sērijas Gal īgo noteikumu 1.1 pielikums 

 

kredītiestādes/ieguldījumu brokeru sabiedrības 

 

RĪKOJUMS OBLIG ĀCIJU IEGĀDEI 

AS „Rietumu Banka” subordinēto Obligāciju Piedāvājuma programmas Pirmā Sērija 

 

UZMAN ĪBU! Aizpild īt tikai drukātiem burtiem! 

Datums __ __ /__ __ /20__ __ 

Ieguldītājs (kredītiestāde/ieguldījumu brokeru sabiedrība) ___________________________________, 
(nosaukums) 

kuru pārstāv ___________________________________________________ 
     (vārds, uzvārds un amats) 

 

• Reģistrācijas numurs __________________________________________  

• Juridiskā adrese ______________________________________________ 

• Citas detaļas un rekvizīti _________________________________________  

Ar šo Ieguldītājs uzdod nosūtīt apstiprinājumu par darījuma noslēgšanu saskaņā ar Prospekta 6.2. p., kā arī citu 
informāciju un ziņas par Obligāciju emisiju Piedāvājuma programmas ietvaros, izmantojot vienu no šādiem 
saziņas veidiem: 

 Fakss _______________________________; 

 E-pasts (elektroniskais pasts)_____________________________. 

Ar šo Ieguldītājs piekrīt un apliecina, ka, nosūtot jebkuru informāciju, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem 
saziņas veidiem, ir uzskatāms, ka Ieguldītājs to ir saņēmis brīdī, kad Emitents to ir nosūtījis.  
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Obligāciju iegādes nosacījumi 

Emitents, Obligācijas, ISIN: 

AS „Rietumu Banka”, Piedāvājuma programmas Pirmās Sērijas subordinētās Obligācijas, ISIN: 
LV0000800993; 

Iegādājamo Obligāciju skaits (cipariem un vārdiem): 
____________________________________________________________________________________; 

Kopsumma apmaksai (cipariem un vārdiem): 
____________________________________________________________________________________. 

Ar šo Ieguldītājs apliecina, ka, parakstot šo Rīkojumu, viņam par pienākumu (saistību) tiek uzlikts nodrošināt 
nepieciešamos naudas līdzekļus galīgo norēķinu datumā saskaņā ar „Piegāde pret samaksu” nosacījumiem 
atbilstoši LCD noteikumiem. 

Citi noteikumi: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ar šo Ieguldītājs apliecina savu piekrišanu iepriekš minētā Obligāciju skaita iegādei. Tāpat viņš apliecina, ka ir 
iepazinies ar Prospekta un Pirmās Sērijas Galīgo noteikumu tekstu un citiem ar emisiju saistītiem dokumentiem. 
Ieguldītājs ir rūpīgi izpētījis un pilnībā saprot iepriekš minēto dokumentu būtību un saturu, tostarp, bet ne tikai, 
Prospekta 6.2. nodaļu „Sākotnējās izvietošanas veikšanas kārtība”. Ieguldītājs uzņemas visus iespējamos ar 
iegādātajām Obligācijām saistītos riskus.  

Ieguldītājs apzinās, ka Obligāciju emisijas galvenais mērķis ir Emitenta subordinētā kapitāla palielināšana, kā 
arī no šāda mērķa izrietošās finanšu un juridiskās sekas.  

Ieguldītāja (Ieguldītāja pilnvarotā pārstāvja) paraksts  

 

_____________________________________________                          ___________________________ 
                        (vārds, uzvārds un amats)                (paraksts, zīmogs) 

 


