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1. Vispārējie noteikumi 

• Dokumentā ir iekļauti Obligāciju Galīgie noteikumi, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punktu, Likuma 17.1 pantu un Prospektu. Galīgie 

noteikumi jāskata kopā ar Prospektu. 

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

saīsinājumiem.  

• Pilna informācija iegūstāma vienīgi skatot Prospektu kopā ar Galīgajiem noteikumiem. 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 2015. gada 14. oktobra Valdes lēmumu, protokols 

Nr. 57.  

• Prospekts un tā papildinājumi (ja tādi ir) un Galīgie noteikumi ir publicēti un ar tiem ir iespējams 

iepazīties elektroniskā formātā Emitenta tīmekļa vietnē www.rietumu.lv. 

• Kopsavilkums par šo Obligāciju emisiju ir pievienots Galīgajiem noteikumiem kā Pielikums Nr. 1. 

2. Galvenā informācija 

Emisijā/piedāvājumā iesaistītu fizisku un 

juridisku personu intereses 

Ņemot vērā Prospekta 5.13. p. noteikto, Emitenta 

rīcībā nav informācijas par iespējamo interešu 

konfliktu, veicot Obligāciju Sākotnējo izvietošanu 

Piedāvājuma iemesli  

 

Piedāvājuma ieņēmumu izlietojums 

Emitenta resursu bāzes diversificēšana 

Emitenta pasīvu termiņstruktūras uzlabošana 

 

No Obligāciju emisijas gūtie ieņēmumi tiks 

izmantoti vispārīgām korporatīvajām vajadzībām, 

Bankas plānoto aktīvu pieaugumu uzturēšanai 

 

3. Informācija par Obligācijām 

 

Emitents Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” 

Sērijas numurs USDSN-1 

Vērtspapīru veids un kategorija Uzrādītāja Obligācijas bez atsavināšanas 

ierobežojumiem 

ISIN LV0000801918 

Valūta ASV dolāri (USD) 

Kopējā nominālvērtība USD 21 000 000,00 (divdesmit viens miljons ASV 

dolāru) 

Obligāciju skaits 280 (divi simti astoņdesmit) 

Obligāciju emisijas (pārdošanas) cena 100,00% (simts procentu) no nominālvērtības 

Vienas Obligācijas nominālvērtība USD 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši ASV 

dolāru) 

http://www.rietumu.lv/
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Emisijas datums 2015. gada 10. decembris 

Procentu ienākuma aprēķināšanas sākuma 

datums 

Emisijas datums 

Dzēšanas datums 2017.gada 10. decembris  

Pirmstermiņa dzēšanas/opcijas call datums:  Nepiemēro 

Gada procentu likmes veids un apmērs Fiksētā likme, 2,25% (divi procenti un 25/100) gadā 

Dzēšana Dzēšana tiek veikta pēc nominālvērtības 

Obligāciju pakļautība Prioritāras  

Izplatīšanas metode Publiskais piedāvājums 

Juridiskās personas nosaukums un adrese, kas 

atbild par uzskaites veikšanu  

AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, reģistrācijas 

Nr. 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu ielā 1, 

Rīgā, LV-1050, Latvijā 

No Obligācijām izrietošas tiesības Nodrošinājuma forma – nenodrošinātas. 

Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri 

bez atsavināšanas ierobežojumiem – Pārvedami 

vērtspapīri. 

Emitents vērš Ieguldītāja uzmanību uz to, ka 

Obligācijām kā finanšu produktam netiek piemērota 

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likumā 

un Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības 

likumā paredzētā aizsardzība. 

Nav paredzētas, bet tajā pašā laikā arī nav 

ierobežotas Ieguldītāju tiesības veidot un/vai 

pilnvarot organizāciju/personu, kas pārstāv visu 

Ieguldītāju vai tā daļas likumiskās intereses 

Nosacījumi Obligācijām ar fiksētu procentu 

likmi: 

 

Procentu likme 

 

 

Procentu ienākuma izmaksas 

datums (-i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentu ienākuma summa  

 

 

 

 

 

 

2,25% (divi procenti un 25/100) gadā, izmaksa tiek 

veikta reizi pusgadā 

 

Katra kalendārā gada 10. jūnijā un 10. decembrī, 

sākot no 2016. gada 10. jūnija līdz Sērijas Dzēšanas 

datumam (ieskaitot) 

 

Ja procentu ienākuma izmaksas datums iekrīt 

brīvdienā vai svētku dienā, ienākuma izmaksa tiek 

veikta pēc brīvdienas vai  svētku dienas nākamajā 

Darba dienā. Par minētajām brīvdienām vai svētku 

dienām procenti netiek aprēķināti un izmaksāti  

 

 

USD 843,75 (astoņi simti četrdesmit trīs ASV dolāri 

un septiņdesmit pieci centi) par vienu Obligāciju 

katrā izmaksas datumā 
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Dienas Bāze procentu ienākuma aprēķināšanai 

 

 

Procentu ienākuma aprēķina  

datums (-i) 

 

 

30E/360 

 

 

8 (astoņas) Darba dienas pirms procentu ienākuma 

izmaksas datuma 

 

Nosacījumi Obligācijām ar peldošo procentu  

likmi 

 

Nepiemēro 

Termiņš, kurā var iesniegt prasības izmaksāt 

procentus un atmaksāt pamatsummu 

Ja Emitents norādītajā izmaksas datumā nav 

izmaksājis uzkrāto procentu ienākumu, Ieguldītājam 

ne agrāk kā 5 (piecas) Darba dienas pēc noteiktā 

izmaksas datuma ir tiesības iesniegt Emitentam 

prasību par uzkrātās procentu ienākuma izmaksu. 

 

Ja Emitents norādītajā Obligāciju dzēšanas datumā 

nav veicis Obligāciju dzēšanu, Ieguldītājam ne agrāk 

kā 5 (piecas) Darba dienas pēc noteiktā Obligāciju 

dzēšanas datuma ir tiesības iesniegt Emitentam 

prasību par nominālvērtības izmaksu 

Emitenta opcija Call (Emitenta tiesības veikt 

Ieguldītājiem piederošo Obligāciju 

pirmstermiņa dzēšanu) 

Nepiemēro 

 

  

Ieguldītāja put opcija 

 

Nepiemēro 

Galīgā dzēšanas summa 

 

USD 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši ASV 

dolāru) par vienu Obligāciju 

Ienesīguma indikācija 

 

 

2,25% (divi procenti un 25/100) gadā 

 

Iepriekš minētais ienesīgums ir aprēķināts pēc 

izvietošanas cenas. Tā nav nākotnes                

ienesīguma indikācija 

Aizņēmuma amortizācijas noteikumi Nepiemēro 

Lēmumi par Obligāciju emisiju 2014. gada 29. augusta Emitenta ārkārtas akcionāru 

sapulces lēmums, protokola Nr. 4 (Piedāvājuma 

programmas apstiprināšana). 

2014. gada 4. novembra Emitenta Valdes lēmums, 

protokola Nr. 53. (Prospekta apstiprināšana) 

2014. gada 8. decembra Emitenta Valdes lēmums, 

protokola Nr. 59. (Prospekta atkārtota 

apstiprināšana) 

2015. gada 14. oktobra Emitenta Valdes lēmums, 

protokola Nr. 57. (Galīgo noteikumu apstiprināšana) 

 

4. Piedāvājuma noteikumi 

 

Izplatītāja nosaukums Izplatīšanu un Publisko piedāvājumu īsteno Emitents 

– AS „Rietumu Banka” 

Sākotnējās izvietošanas sākuma datums  2015. gada 22. oktobris 

Sākotnējās izvietošanas beigu datums  2015. gada 26. novembris 

Galīgo norēķinu datums 2015. gada 10. decembris 

Rīkojumu iesniegšanas kārtība  Sākotnējās izvietošanas kārtību nosaka Prospekta 

6.2. p. 
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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 ieskanētu Rīkojuma 

veidlapu un veicot visas nepieciešamās Bankas 

klienta identificēšanas 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 

procedūras, Darba dienās Emitenta darba laikā. 

 

Papildu informāciju par Rīkojumu iesniegšanu, 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; 

Internetbanka - iRietumu 

 

Emitentam iesniegtie Rīkojumi ir negrozāmi un 

neatsaucami 

Ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un 

par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta 

pārsnieguma summu 

Nepiemēro 

Ziņas par minimālo un/vai maksimālo 

apjomu, uz ko var pieteikties  

Saskaņā ar Prospekta 6.2. punktu. Katrs Ieguldītājs 

var iesniegt Rīkojumu par neierobežotu Obligāciju 

skaitu, kas nepārsniedz Sērijas apjomu. Minimālais 

ieguldījuma apjoms ir 1 (viena) Obligācija 

Vērtspapīru apmaksas un piegādes metode un 

laiks 

Saskaņā ar Prospekta 6.2. punktu 

Informācija par Sākotnējās izvietošanas 

rezultātiem 

Informācija par Sākotnējās izvietošanas rezultātiem 

tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē 

www.rietumu.lv uzreiz pēc galīgo norēķinu 

pabeigšanas 

Kārtība, kāda realizējamas pirmpirkuma 

tiesības, iespēja tirgot parakstīšanas tiesības 

un noteikumi par nerealizētajām parakstīšanas 

tiesībām 

Nepiemēro 

Ieguldītāju informēšana par piešķirto Apstiprinājums par darījuma noslēgšanu tiek nosūtīts 

mailto:dcm@rietumu.lv
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Obligāciju daudzumu Ieguldītājam saskaņā ar AS „Rietumu Banka” un 

klienta līguma noteikumiem  

Cenas noteikšanas metode Emitents Obligāciju pārdošanas cenu nosaka, vadoties 

pēc tā brīža situācijas līdzīgu vērstpapīru otrreizējā 

tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru 

tirgū un salīdzināmu tirgus finanšu instrumentu 

ienesīgumu. Emitenta noteiktā pārdošanas cena visā 

Sākotnējās izvietošanas laikā Obligāciju emisijas 

Sērijai visiem Ieguldītājiem būs vienāda un 

nemainīga 

Ieguldītāja izdevumi un nodokļu piemērošana Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz 

Obligāciju turētājiem papildu izdevumus. Tomēr, 

veicot darījumus finanšu tirgos, līdztekus 

ieguldījumiem finanšu instrumentos, Ieguldītājiem 

var būt jāapmaksā/jāsedz arī komisijas maksas, 

izdevumi un tēriņi, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar 

komisijas maksām par ieguldījumu kontu atvēršanu, 

Obligāciju pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi, 

Obligāciju turēšanu. Šos izdevumus segs Ieguldītāji 

patstāvīgi saskaņā ar tarifiem un likmēm, kādas 

piemēro attiecīgā kredītiestāde, tostarp Emitents vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, ar kuras starpniecību 

Ieguldītājs iegādājas un tur Obligācijas, kā arī īsteno 

citas nepieciešamās operācijas ar Obligācijām. 

Emitentam nav jākompensē Ieguldītājam iepriekš 

minētie izdevumi un tēriņi, un Emitents par tiem 

neatbild 

Informācija par piemērojamiem nodokļiem ir sniegta 

Prospektā 7. sadaļā 

Piedāvājuma koordinators Nepiemēro 

Depozitārijs  AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, reģistrācijas 

Nr. 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu ielā 1, 

Rīgā, LV-1050, Latvijā 

Personas, kas piekritušas izplatīt visu emisiju  Nepiemēro 

Emisijas izplatīšanas līgums Nepiemēro 

 

5. Iekļaušana tirgū un tirdzniecības kārtība 

 

 

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 
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Sērijas Sākotnējās izvietošanas beigu brīža  

Personas, kas ir apņēmušās būt par 

starpniekiem otrreizējā tirgū 

Nepiemēro 

Emitenta iepriekš veiktās emisijas, kas ir 

iekļautas regulētajā tirgū 

Informācija ir sniegta Prospekta 8. sadaļā 

 

6. Papildu informācija 

 

Ar emisiju saistītie padomnieki 

 

Nepiemēro 

Ziņas par kredītvērtējumiem 

 

 

Obligāciju emisijai šobrīd nav piešķirti starptautiskie 

vai vietējie kredītreitingi  

 

Trešās personas sniegta informācija Nepiemēro 

 

Šie Galīgie noteikumi iekļauj informāciju un detaļas, kas nepieciešamas, lai emitētu šajā dokumentā 

atbilstoši AS „Rietumu Banka” Trešajai Obligāciju Piedāvājuma programmai, kuras kopvērtība ir 

EUR 200 000 000,00 (divi simti miljoni euro), raksturotās Pirmās Sērijas Obligācijas un iekļautu 

izvietotās Obligācijas Biržas NASDAQ OMX Riga organizētajā regulētajā tirgū. 

PIELIKUMĀ 

1. Obligāciju emisijas kopsavilkums latviešu valodā uz 7 lappusēm. 

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

2.1 Rīkojums (kredītiestādes/ieguldījumu brokeru sabiedrības) latviešu valodā uz 2 

lappusēm. 
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Pirmās Sērijas Galīgo noteikumu 1. pielikums 

Obligāciju emisijas kopsavilkums 

 

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi 

 

Elements un prasība 

informācijas sniegšanai 

 

Informācija 

A.1 Brīdinājums 

Ieguldītājiem 

 

 Kopsavilkums ir uzskatāms par Prospekta ievadu. 

 Jebkurš lēmums ieguldīt Obligācijās Ieguldītājam jāpieņem, 

balstoties uz Ieguldītāja izvērtējumu par Prospektu kopumā un 

Galīgajiem noteikumiem. 

 Ja tiesā tiek celta prasība attiecībā uz Prospektā ietverto 

informāciju, Ieguldītājam, kas cēlis prasību tiesā saskaņā ar 

attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskas zonas 

dalībvalsts piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, būs jāsedz 

Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas. 

 Personas, kuras iesniegušas Prospekta kopsavilkumu, tajā skaitā 

veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā paziņošanai, var saukt pie 

civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, 

neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Prospekta daļām, pretrunīgs, 

vai nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu Ieguldītājiem 

pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu Obligācijās 

 

B iedaļa. Emitents un ikviens garantijas devējs 

 

Elements un prasība 

informācijas sniegšanai 

 

Informācija 

 

B.1 Emitenta 

juridiskais 

nosaukums un 

komercnosaukums 

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” 

B.2 Emitenta atrašanās 

valsts un juridiskā 

forma, tiesību akti, 

kas regulē 

Emitenta darbību, 

un tā dibināšanas 

valsts 

Emitenta nosaukums: akciju sabiedrība „Rietumu Banka” 

Juridiskā forma: akciju sabiedrība  

Reģistrācijas datums un vieta: reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā 1992. gada 14. maijā, Latvijas Republikas Komercreģistrā 

reģistrēta 2004. gada 11. novembrī 

Reģistrācijas numurs: vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497 

Juridiskā un faktiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013, Latvijā 

Licence: FKTK 1992. gada 5. maijā izsniegtā Licence kredītiestādes 

darbībai 

 

Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību: 

Latvijas Republikas Komerclikums; 

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums; 

Likums; 

FKTK, Latvijas Bankas, LCD noteikumi; 

citi Latvijas Republikas normatīvie akti; 

starptautiskie normatīvie akti; 

Eiropas Savienības normatīvie akti 
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B.3 Emitenta darījumu 

un galveno 

darbības jomu 

veidi un būtiskākie 

faktori 

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” ir privāta komercbanka, kas ir 

reģistrēta un saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā. 

Emitenta galvenais darbības virziens ir finanšu pakalpojumu sniegšana 

uzņēmumiem un turīgām privātpersonām gan Latvijā, gan ārvalstīs 

B.4a Nozīmīgākās 

jaunākās 

tendences, kas 

ietekmējušas 

Emitentu un nozari, 

kurā tas darbojas 

Galīgo noteikumu apstiprināšanas un publicēšanas brīdī, Emitenta rīcībā 

nav informācijas par jebkādām identificētām jaunākām tendencēm, kas ir 

negatīvi ietekmējušas Emitentu vai kredītiestāžu nozares darbību 

B.4b Informācija par 

visām apzinātajām 

tendencēm, kas 

ietekmējušas 

Emitentu un nozari, 

kurā tas darbojas 

Galīgo noteikumu apstiprināšanas un publicēšanas brīdī, Emitenta rīcībā 

nav informācijas par jebkādām identificētām apzinātām tendencēm, kas 

ir negatīvi ietekmējušas Emitentu vai kredītiestāžu nozares darbību  

B.5 Emitenta dalība 

koncernā 

Sniegtajā tabulā minētas juridiskās personas un citas struktūras, kurās Emitentam ir 

būtiska līdzdalība, kā arī noradītas šādu personu reģistrācijas valstis, darbības veids un 

Emitenta dalības apmērs saskaņā ar stāvokli 2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 

31. decembrī. Šī informācija pilnībā atbilst Emitenta un grupas, kuras sastāvā ietilpst 

Emitents, auditētajos finanšu pārskatos iekļautajai informācijai.  

 

Uzņēmuma 

nosaukums 

Reģistrācijas 

valsts 

Darbības veids Emitenta dalības 

apmērs 

   31.12.2014. 31.12.2013. 

RB Securities 

Limited 

Kipras Republika Finanšu 

pakalpojumi 

99,99% 99,99% 

SIA „RB 

Investments”  

Latvijas 

Republika 

Ieguldījumi 100% 100% 

AS „Aquarium 

Investments” IPS 

Latvijas 

Republika 

Finanšu 

pakalpojumi 

0% 65,1% 

ООО «Риетуму 

Лизинг» 

(iepriekšējais 

nosaukums - ООО 

«Весттрансинвест

») 

Baltkrievijas 

Republika 

Līzinga 

sabiedrība 

100% 100% 

ООО 

«Вестлизинг-М» 

Krievijas 

Federācija 

Līzinga 

sabiedrība 

0% 100% 

SIA „Elektro 

Bizness” 

Latvijas 

Republika 

Elektroenerģijas 

ražošanas 

uzņēmums 

85% 85% 

RB Opportunity 

Fund I 

Latvijas 

Republika 

Ieguldījumi 100% 100% 

SIA „Vesetas 7” Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

īpašumu  

100% 100% 

SIA „Overseas 

Estate” 

Latvijas 

Republika 

Sulu terminālis 100% 100% 

SIA „M 322” Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

īpašumu 

100% 100% 

SIA „H-Blok” Ltd Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

īpašumu 

100% 100% 

SIA „Aristida 

Briāna 9” 

Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

īpašumu 

100% 100% 

SIA „InCREDIT 

GROUP” 

Latvijas 

Republika 

Patēriņa 

kreditēšana 

51% 51% 

SIA „KI 

Nekustamie 

īpašumi” 

Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

īpašumu 

100% 100% 

SIA „KI Zeme” Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

100% 100% 
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īpašumu 

SIA „Miera 30C” Latvijas 

Republika 

Darījumi ar 

nekustamo 

īpašumu 

100% 100% 

     

RAM Cash Reserve 

Fund USD 

Latvijas 

Republika 

Ieguldījumi 100% - 

RAM Global 

Equity Fund USD  

Latvijas 

Republika 

Ieguldījumi 98% - 

RAM Fund-Fixed 

Income High Yield 

USD 

RAM  Fund-Fixed 

Income Investment 

Grade USD 

Latvijas 

Republika 

 

Latvijas 

Republika 

Ieguldījumi  

 

 

Ieguldījumi 

 

99.66% 

 

 

99.40% 

- 

 

 

- 

     
 

B.6 Emitenta galvenie 

akcionāri 

 

Akcionārs: % no balsstiesīgā 

akciju kapitāla: 

SIA „Esterkin Family Investments”  33,12% 

SIA „Suharenko Family Investments”  17,34% 

Boswell (International) Consulting Limited 33,11% 

 

Pārējo akcionāru no akcijām izrietošo balsu skaits procentos – 16,43%. 

Uz šo brīdi Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām citām vienošanām, kuru 

izpilde varētu izraisīt izmaiņas Emitenta kontrolē 

 

B.7 Būtiskākā 

iepriekšējā finanšu 

informācija 

 
ATSEVIŠĶAIS UN 

KONSOLIDĒTAIS 

PĀRSKATS PAR FINANŠU 

STĀVOKLI  

  Par sešiem mēnešiem, kas  

noslēdzās 2015. gada 

30. jūnijā  

 

 

2015. gada 

30. jūn.  

EUR ’000 

Grupa 

 

 

2015. gada 

30. jūn.  

EUR ’000 

Banka 

 

 

2014. gada 

31. dec.  

EUR ’000 

Grupa 

 

 

2014. gada 

31. dec.  

EUR ’000 

Banka 

AKTĪVI     

Kase un prasības pret Latvijas 

Banku 832,865 832,823 158,574 158,552 

Patiesajā vērtībā novērtētie 

finanšu instrumenti ar 

atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 

9,167 4,713 11,558 5,141  

Prasības pret kredītiestādēm 

669,481 669,025 1,771,391 1,770,718 

Kredīti un debitoru parādi 
1,102,137 1,153,662 1,041,444  1,087,989 

Atpakaļatpirkšanas darījumi 

(reverse repo) 199,420 199,420 153,235 153,235 

Pārdošanai pieejami aktīvi 

472,794 514,139 100,192 144,666 

Tirdzniecības nolūkā turēti 
ilgtermiņa finanšu aktīvi 

- - 108 - 

Līdz termiņa beigām turēti 

ieguldījumi 191,418 187,932 92,825 89,808 

Ieguldījumi asociētajās un 

meitas sabiedrībās 18 28,870 22 28,854 

Ieguldījumu īpašums 81,111 7,403 76,399 5,406 

Pamatlīdzekļi 44,210 6,359 45,045 6,470 

Nemateriālie ieguldījumi 3,550 2,404 3,659 2,458 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aktīvs 309 - 271 - 

Atliktā nodokļa aktīvs 962 420 485 128 

Pārējie aktīvi 22,594 21,949 22,555 21,616 

Aktīvi kopā 3,630,036 3,629,119 3,477,763 3,475,041 
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2015. gada 

30. jūn.  

EUR ’000 

Grupa 

 

 

2015. gada 

30. jūn.  

EUR ’000 

Banka 

 

 

2014. gada 

31. dec.  

EUR ’000 

Grupa 

 

 

2014. gada 

31. dec.  

EUR ’000 

Banka 

SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN 

REZERVES     

Patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu instrumenti ar 

atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā 80 80 161 161 

Saistības pret kredītiestādēm  28,227 27,009 13,196 11,738 

Noguldījumi 3,165,111 3,189,229 3,082,706 3,107,957 

Emitētie parāda vērtspapīri 20,287 20,287 19,498 19,498 

Nodokļu saistības 686 645 1,602 1,499 

Atliktā nodokļa saistības 2,400 - 2,571 - 

Pārējās saistības un uzkrājumi 36,498 29,487 16,126 10,808 

Kopā saistības 3,253,289 3,266,737 3,135,860 3,151,661 

     

Pamatkapitāls 165,296 165,296 160,843 160,843 

Akciju emisijas uzcenojums  43,623 43,623 33,882 33,882 

Pārvērtēšanas rezerve  1,572 - 1,387 - 

Patiesās vērtības rezerve (600) 2,020 (5,036) (2,658) 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas 

rezerve (2,168) - 43 - 

Pārējās rezerves  104 23 104 23 

Nesadalītā peļņa 164,497 151,420 146,405 131,290 

Pašu kapitāls kopā, 

attiecināms uz Bankas 

akcionāriem 372,324 362,382 337,628 323,380 

Nekontrolējošā līdzdalība  4,423 - 4,275 - 

Kopā kapitāls un rezerves 376,747 362,382 341,903 323,380 

Kopā saistības, kapitāls un 

rezerves 3,630,036 3,629,119 3,477,763 3,475,041 

 

Kopš pēdējā auditētā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta finanšu 

stāvoklis vai darbības rezultāti nav pasliktinājušies. Emitentam nav 

zināmi nekādi faktori, pieprasījumi, saistības vai notikumi, kas spētu 

nākotnē būtiski ietekmēt Emitenta finanšu stāvokli vai darbības 

rezultātus. 

Šajā kopsavilkuma iedaļā minētos finanšu rādītājus ir apliecinājis 

Emitenta auditors, un tie pilnībā atbilst Emitenta un grupas, kuras 

sastāvā ietilpst Emitents, auditētajiem finanšu pārskatiem 

 

Ārkārtas dividendes 

Saskaņā ar 2014. gada 29. augusta AS „Rietumu Banka” 

ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu no AS „Rietumu Banka” peļņas par 

6 (sešu) mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā (auditētā 6 

(sešu) mēnešu peļņa – EUR 37.642.970,00 (trīsdesmit septiņi miljoni 

seši simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit  euro), AS 

„Rietumu Banka” Akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem tika 

izmaksātas ārkārtas dividendes EUR 0,16 (sešpadsmit euro centi) par 1 

(vienu) akciju jeb EUR 18 382 070,08 (astoņpadsmit miljoni trīs simti 

astoņdesmit divi tūkstoši septiņdesmit euro un 08 centi) apmērā. 

 

Rezerves kapitāls 

 Saskaņā ar 2014. gada 29. augusta AS „Rietumu Banka” 

ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu AS „Rietumu Banka” rezerves 

kapitāls tika samazināts par EUR 14 228 718,11 (četrpadsmit miljoniem 

divi simti divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 11 

centi), un akcionāriem tika izmaksātas AS “Rietumu Banka” rezerves 
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kapitālā veiktās iemaksas. 

B.8 Būtiskāka standarta 

finanšu informācija 

Nepiemēro 

B.9 Peļņas prognoze 

vai novērtējums 

Emitents nav veicis peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu 

nākamajiem darbības periodiem 

B.10 Ierunas finanšu 

informācijas 

revīzijas ziņojumā 

Auditēts Emitenta un grupas finanšu pārskats par 2014. finanšu gadu un 

auditēti saīsinātie starpperioda Emitenta atsevišķie un koncerna 

konsolidētie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 

2015. gada 30. jūnijā, nesatur auditora piezīmes 

B.11 Emitenta pašu 

kapitāls  

Uz 30.06.2015. Bankas pašu kapitāls veidoja EUR 392 784 168. 

Emitents izpilda tam noteiktās pašu kapitāla prasības 

B.12 Prognozes par 

Emitentu 

Prognozēs par Emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo 

auditēto finanšu pārskatu publicēšanas. 

Emitenta darbībā pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda 

beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai 

komerciālajā stāvoklī 

B.13 Būtiski notikumi 

Emitenta 

maksātspējas 

novērtēšanai 

Pēdējā laikā nav konstatēti nekādi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir 

būtiski Emitenta maksātspējas novērtēšanai 

B.14 Emitenta atkarība  Emitents nav atkarīgs no citām personām koncernā 

B.15 Emitenta galvenās 

darbības jomas 

Emitenta galvenā darbības joma ir finanšu pakalpojumu sniegšana 

klientiem 

B.16 Kontrole pār 

Emitentu 

Nepiemēro 

B.17 Kredītvērtējumi Emitentam un emitējamajām Obligācijām šobrīd nav piešķirti nekādi 

kredītspējas reitingi (kredītvērtējumi) 

B.18 – B.50 Nepiemēro 

 

C iedaļa. Vērtspapīri 

 

Elements un prasība 

informācijas sniegšanai 

 

Informācija 

 

C.1 Vērtspapīru veids 

un kategorija, ISIN 

Uzrādītāja Obligācijas bez atsavināšanas ierobežojumiem. 

LV0000801918 

 LCD veic atbilstošus iegrāmatojumus un emitēto Obligāciju uzskaiti 

C.2 Vērtspapīru 

emisijas valūta 

USD 

C.3 Informācija par 

akcijām 

Nepiemēro 

C.4 Ar akcijām saistītās 

tiesības 

Nepiemēro 

C.5 Ierobežojumi brīvai 

vērtspapīru 

pārvedamībai 

Obligācijas ir brīvi Pārvedami vērtspapīri, kuros bez papildu 

nodrošinājuma ir nostiprinātas Emitenta kā debitora parādsaistības pret 

Obligāciju īpašniekiem – Ieguldītājiem kā kreditoriem. Obligācijas ir 

dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem 

– Pārvedami vērtspapīri 

C.6 Emitējamo akciju 

iekļaušana 

regulētajā tirgū 

Nepiemēro 

C.7 Dividenžu politika Nepiemēro 

C.8, 

C.9 

No Obligācijām 

izrietošas tiesības 

Nodrošinājuma forma – nenodrošinātas. 

Obligāciju pakļautība – prioritāras. 

Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas 

ierobežojumiem – Pārvedami vērtspapīri. 
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Emitents vērš Ieguldītāja uzmanību uz to, ka Obligācijām kā finanšu 

produktam netiek piemērota Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju 

likumā un Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētā 

aizsardzība. 

Fiksētā likme, 2,25% (divi procenti un 25/100) gadā, izmaksa tiek veikta 

reizi pusgadā. 

Katra kalendārā gada 10. jūnijā un 10. decembrī, sākot no 2016. gada 10. 

jūnija līdz Sērijas Dzēšanas datumam (ieskaitot). 

 

Procentu ienākuma aprēķināšanas sākuma datums: 10.12.2015. 

Dzēšanas datums: 10.12.2017. Dzēšana tiek veikta pēc nominālvērtības. 

 

Ienesīgums: 2,25% (divi procenti un 25/100) gadā. Iepriekš minētais 

ienesīgums ir aprēķināts pēc izvietošanas cenas. Tā nav nākotnes 

ienesīguma indikācija. 

 

Aizņēmuma amortizācijas noteikumi: Nepiemēro. 

 

Prospekta Piedāvājuma programmas ietvaros nav paredzētas, bet tajā 

pašā laikā arī nav ierobežotas Ieguldītāju tiesības veidot un/vai pilnvarot 

organizāciju/personu, kas pārstāv visu Ieguldītāju vai tā daļas likumiskās 

intereses 

C.10 Vērtspapīru 

procentu 

maksājums, kas 

balstīts uz 

atvasinātiem 

finanšu 

instrumentiem  

Nepiemēro 

C.11 Obligāciju 

iekļaušana 

regulētajā tirgū 

Emitents plāno visas Pirmās sērijas ietvaros emitētās un izvietotās 

Obligācijas iekļaut „NASDAQ OMX Riga” regulētajā tirgū, nodrošinot 

to publisko apgrozību. Obligāciju norēķinus veic LCD 

C.12 Emisijas minimālā 

nominālvērtība 

Vienas Obligācijas nominālvērtība: USD 75 000,00 (septiņdesmit pieci 

tūkstoši ASV dolāru) 

Kopējais Sērijas apjoms (nominālvērtība): USD 21 000 000,00 

(divdesmit viens miljons ASV dolāru). 

Obligāciju skaits: 280 (divi simti astoņdesmit) 

C.13 – C.22 Nepiemēro 

 

D iedaļa. Riski 

 

Elements un prasība 

informācijas sniegšanai 

 

Informācija 

 

D.1, 

D.2 

Būtiskākā 

informācija par 

būtiskākajiem 

riskiem, kas ir 

raksturīgi 

Emitentam 

Obligācijās veiktās investīcijas ir saistītas ar noteiktiem finanšu riskiem, 

kādus uzņemas Ieguldītājs. Šie riski ir saistīti gan ar aizdevuma ņēmēja 

finanšu stāvokli, gan arī ar investīciju instrumentu un vērtspapīru tirgus 

konjunktūru gan Latvijā, gan ārvalstīs.  

Risku vadībā Emitents ietur stabilu un konservatīvu politiku, nepieļaujot 

pārmērīgus riskus nevienā no saviem darbības virzieniem. Risku vadības 

politika ir izstrādāta ciešā saistībā ar Emitenta attīstības stratēģisko 

plānu. Ar Emitenta darbību saistītos riskus iedala finanšu un citos riskos. 

Finanšu riski ir: kredītrisks, procentu likmju risks, likviditātes risks, 

valūtas risks un tirgus risks. Papildus Emitents savā darbībā novēro vēl 

šādus riska veidus: operacionālais risks, tiesiskais risks, reputācijas risks, 

stratēģiskais un biznesa risks un koncentrācijas risks 
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D.3 Būtiskākā 

informācija par 

būtiskākajiem 

riskiem, kas ir 

raksturīgi 

Obligācijām 

Obligācijās veiktās investīcijas ir saistītas ar noteiktiem finanšu riskiem, 

kādus uzņemas Ieguldītājs. Šie riski ir saistīti gan ar aizdevuma ņēmēja 

finanšu stāvokli, gan arī ar investīciju instrumentu un vērtspapīru tirgus 

konjunktūru gan Latvijā, gan ārvalstīs.  

Ieguldot līdzekļus Obligācijās, Ieguldītāji uzņemas riskus, kas saistīti ar 

investīcijām vērtspapīros: pirmkārt, tā ir Obligāciju likviditāte 

sekundārajā tirgū un cenu svārstības, kuras var izraisīt ne tikai Emitenta 

finanšu stāvoklis, bet arī vispārīgās tirgus tendences. Eksistē arī 

tiesiskais risks, kas saistīts ar grozījumiem Piemērojamajās tiesībās, kas 

attiecas uz Obligāciju glabāšanu, darījumiem un citām darbībām ar tām, 

tādējādi Ieguldītājam var tikt noteikti jauni vai papildu izdevumi, tēriņi, 

kā arī mainītas pastāvošo nodokļu un/vai nodevu likmes vai ieviesti jauni 

nodokļi un/vai nodevas 

D.4 – D.6 Nepiemēro 

 

E iedaļa. Piedāvājums 

 

Elements un prasība 

informācijas sniegšanai 

 

Informācija 

 

E.1 – E.2a Nepiemēro 

E.2b Obligāciju 

piedāvājuma 

iemesli un 

ieņēmumu 

izmantošana 

Pirmās Sērijas ietvaros veiktās Obligāciju emisijas pamatmērķis ir 

līdzekļu piesaiste Emitenta pamatdarbības finansēšanai, tajā skaitā: 

 finansējuma avotu diversifikācija; 

 Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošana; 

Piesaistītos naudas līdzekļus plānots novirzīt vispārīgām korporatīvām 

vajadzībām, Bankas plānoto aktīvu pieaugumu uzturēšanai 

E.3 Obligāciju 

piedāvājuma 

nosacījumi 

Kopējais Sērijas apjoms (nominālvērtība): USD 21 000 000,00 

(divdesmit viens miljons ASV dolāru). 

Obligāciju emisijas (pārdošanas) cena: 100,00% (simts procentu) no 

nominālvērtības 

Sākotnējās izvietošanas sākuma datums: 22.10.2015 

Sākotnējās izvietošanas beigu datums: 26.11.2015 

Galīgo norēķinu datums: 10.12.2015 

Emisijas datums: 10.12.2015 

Izplatīšanu un Publisko piedāvājumu īsteno Emitents – AS „Rietumu 

Banka” 

E.4 Konfliktējošas 

intereses 

Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem 

saistībā ar Obligāciju emisiju 

E.5 – E.6 Nepiemēro 

E.7 Ieguldītāja 

izdevumi 

Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz Obligāciju 

turētājiem papildu izdevumus. Tomēr, veicot darījumus finanšu tirgos, 

līdztekus ieguldījumiem finanšu instrumentos, Ieguldītājiem var būt 

jāapmaksā/jāsedz arī komisijas maksas, izdevumi un tēriņi, tajā skaitā, 

bet neaprobežojoties ar komisijas maksām par ieguldījumu kontu 

atvēršanu, Obligāciju pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi, 

Obligāciju turēšanu. Šos izdevumus segs Ieguldītāji patstāvīgi saskaņā ar 

tarifiem un likmēm, kādas piemēro attiecīgā kredītiestāde, tostarp 

Emitents vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, ar kuras starpniecību 

Ieguldītājs iegādājas un tur Obligācijas, kā arī īsteno citas nepieciešamās 

operācijas ar Obligācijām. Emitentam nav jākompensē Ieguldītājam 

iepriekš minētie izdevumi un tēriņi, un Emitents par tiem neatbild 
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Pirmās Sērijas Galīgo noteikumu 2. pielikums 

 

Bankas klienti 

 

RĪKOJUMS OBLIGĀCIJU IEGĀDEI 

AS „Rietumu Banka” Trešās Obligāciju Piedāvājuma programmas Pirmā Sērija 

 

UZMANĪBU! Aizpildīt 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.  

 

__________________________ 

(paraksts, zīmogs) 

Rietumu ID   _______________                    

Testa atslēga ______________ 
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Obligāciju iegādes nosacījumi 

Emitents, Obligācijas, ISIN: 

AS „Rietumu Banka”, Trešās Piedāvājuma programmas Pirmās Sērijas Obligācijas, ISIN: 

LV__________________________; 

Iegādājamo Obligāciju skaits (cipariem un vārdiem): 

____________________________________________________________________________________; 

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.  

Ieguldītāja (Ieguldītāja pilnvarotā pārstāvja) paraksts  

 

_____________________________________________                             ___________________________ 

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

 

Rietumu ID   __________________________                    

Testa atslēga ___________________________ 
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Pirmās Sērijas Galīgo noteikumu 2.1 pielikums 

 

kredītiestādes/ieguldījumu brokeru sabiedrības 

 

RĪKOJUMS OBLIGĀCIJU IEGĀDEI 

AS „Rietumu Banka” Trešās Obligāciju Piedāvājuma programmas Pirmā Sērija 

 

UZMANĪBU! Aizpildīt 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.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

(paraksts, zīmogs) 
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Obligāciju iegādes nosacījumi 

Emitents, Obligācijas, ISIN: 

AS „Rietumu Banka”, Trešās Piedāvājuma programmas Pirmās Sērijas Obligācijas, ISIN: 

LV_____________________; 

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.  

Ieguldītāja (Ieguldītāja pilnvarotā pārstāvja) paraksts  

 

_____________________________________________                          ___________________________ 

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

 


