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AKCIJU SABIEDRĪBAS „VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA" PAMATKAPITĀLA
SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Pamatkapitāla samazināšanas
iemesls

REGULATIONS FOR THE REDUCTION
OF THE SHARE CAPITAL OF AKCIJU
SABIEDRĪBA "VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA"
1. Share capital reduction purpose

1.1. Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA”,
reģistrācijas
numurs:
40003031676, juridiskā adrese: Cempu
iela 13, Valmiera, Valmieras nov., LV4201
(turpmāk
–
Sabiedrība)
pamatkapitāla samazināšanas iemesls ir
nepieciešamība uzlabot pašu kapitāla
struktūru, lai Sabiedrība atbilstu Eiropas
Savienības fondu finansējuma piesaistes
kritērijiem.

1.1. The reason for reduction of the share
capital of akciju sabiedrība “VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA”, registration number:
40003031676, legal address: Cempu iela
13, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
(hereafter – the Company) is the necessity
to improve the structure of Company’s
Equity to meet the criteria for attracting
funding from the European Union.

1.2. Līdz ar brīdi, kad Latvijas Republikas
Uzņēmumu
reģistra
vestajā
komercreģistrā ir ierakstīts samazinātais
Sabiedrības pamatkapitāls, tiek uzlabota
Sabiedrības pašu kapitāla struktūra, kā
rezultātā Sabiedrība vairāk neklasificēsies
kā “grūtībās nonācis uzņēmums” Eiropas
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta
18. punktu.
1.3. Samazinātā pamatkapitāla summa netiks
izmaksāta akcionāriem.

1.2. With the moment of registration of the
reduced share capital of the Company in
the Commercial Register kept by the
Enterprise Register of the Republic of
Latvia, the structure of the Company’s
Equity is improved, as a result of which, the
Company will no longer be classified as a
“undertaking in difficulty” under European
Commission Regulation no. Article 2 (18) of
Regulation (EU) No 651/2014.
1.3. The amount of the share capital decrease
will not be paid out to shareholders.

2. Pamatkapitāla samazināšanas veids

2. The method of reducing the share
capital

2.1. Sabiedrības
pamatkapitāls
tiek
samazināts saskaņā ar Komerclikuma
262.panta l.daļas trešā apakšpunkta
noteikumiem,
samazinot
katras
Sabiedrības akcijas nominālvērtību.

2.1. The Company's share capital is reduced in
accordance with provisions of Section 262
Paragraph 1 Clause 3 of the Commercial
Law, by reducing the nominal value of each
of theCompany's shares.

3. Pamatkapitāla samazināšanas apmērs

3. Amount of the share capital reduction

3.1. Sabiedrības
pamatkapitāls
pirms
samazināšanas ir EUR 48 345 224.00
(četrdesmit astoņi miljoni trīs simti
četrdesmit pieci tūkstoši divi simti
divdesmit četri eiro un 00 centi), kurš ir
pilnībā apmaksāts.

3.1. The Company’s share capital before the
reduction is EUR 48 345 224.00 (forty-eight
million three hundred forty-five thousand
two hundred twenty-four euros and 00
cents) which is fully paid-up.

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls pirms tā
samazināšanas ir sadalīts 24 172 612
(divdesmit četri miljoni viens simts
septiņdesmit divi tūkstoši seši simti
divpadsmit) uzrādītāja akcijās.

3.2. Before the reduction the Company's share
capital is divided in 24 172 612 (twenty-four
million one hundred seventy-two thousand
six hundred twelve) bearer shares.
The nominal value of one share is EUR
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Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 2.00
(divi eiro).

2.00 (two euro).

3.3. Sabiedrības
pamatkapitāls
tiek
samazināts par EUR 45 927 962.80
(četrdesmit pieci miljoni deviņi simti
divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti
sešdesmit divi eiro un astoņdesmit centi)
un pēc pamatkapitāla samazināšanas
Sabiedrības pamatkapitāls būs EUR 2 417
261.20
(divi
miljoni
četri
simti
septiņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit
viens eiro un 20 centi).

3.3. The Company's share capital is being
reduced by EUR 45 927 962.80 (forty-five
million nine hundred twenty-seven
thousand nine hundred sixty-two euros
and eighty cents) and after the reductionof
the share capital the Company's share
capital will be EUR 2 417 261.20 (two
million four hundred seventeen thousand
two hundred sixty-one euro and 20 cents).

3.4. Pamatkapitāla samazināšanas rezultātā
katras Sabiedrības uzrādītāja akcijas
nominālvērtība tiek samazināta par EUR
1,90 (viens eiro deviņdesmit centiem), un
pēc pamatkapitāla samazināšanas katras
Sabiedrības
uzrādītāja
akcijas
nominālvērtība būs EUR 0,10 (desmit
centi).

3.4. As a result of reduction of the share capital,
the nominal value of each of the
Company's bearer shares is reduced by
EUR 1.90 (one euro and ninety cents), and
after reduction of the share capital, the
nominal value of each bearer share of the
Company will be EUR 0.10 (ten cents).

3.5. Sabiedrības uzrādītāja akciju skaits
netiek
mainīts,
un
Sabiedrības
pamatkapitāls sastāvēs no 24 172 612
(divdesmit četri miljoni viens simts
septiņdesmit divi tūkstoši seši simti
divpadsmit) uzrādītāja akcijām.

3.5. The number of the Company's bearer
shares is not being changed and the
Company's share capital will consist of 24
172 612 (twenty-four million one hundred
seventy-two thousand six hundred twelve)
bearer shares.

4. Sabiedrības uzrādītāja akciju
apmaiņa

4. Exchange of the Company's bearer
shares

4.1. Sabiedrības
uzrādītāja
akciju
ar
nominālvērtību EUR 2.00 (divi eiro)
apmaiņa pret Sabiedrības uzrādītāja
akcijām ar nominālvērtību EUR 0,10
(desmit centi) notiks ne vēlāk kā piektajā
darba
dienā
pēc
pamatkapitāla
samazināšanas reģistrācijas Uzņēmumu
reģistrā.

4.1. Exchange of the Company's bearer shares
with the nominal value of EUR 2.00 (two
euro) to the Company's bearer shares with
the nominal value of EUR 0.10 (ten cents)
will take place not later than in fifth
business day after the registration of the
share capital decrease with the Enterprise
Register.

4.2. Sabiedrības uzrādītāja akciju izmaiņas
veiks
Nasdaq CSD, Nasdaq CSD
noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Change of the Company's bearer shares
will be carried out by Nasdaq CSD
pursuant to the procedure established in
Nasdaq CSD regulations.

4.3. Šo
noteikumu
4.1.punktā
minētā
Sabiedrības uzrādītāja akciju apmaiņa tiks
veikta ar nosacījumu, ka pēc šo noteikumu
reģistrācijas
Latvijas
Republikas
Uzņēmumu
reģistra
vestajā
komercreģistrā un noteiktā kreditoru
prasījumu
pieteikšanās
termiņa
notecējuma,
Latvijas
Republikas
Uzņēmumu
reģistra
vestajā
komercreģistrā tiks reģistrēti statūtu
grozījumi, kuros būs noteikts samazinātais

4.3. The exchange of the Company's bearer
shares mentioned in Clause 4.1. of the
present Regulations will be carried out on a
condition that after registration of the
present Regulations in the Commercial
Register kept by the Enterprise Register of
the Republic of Latvia and upon expiry of
the time-limit for filing creditor claims,
amendments to the Articles of Association,
stating the reduced share capital of the
Company, will be registered in the
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Sabiedrības pamatkapitāls.

Commercial Register kept by the
Enterprise Register of the Republic of
Latvia.

5. Citi noteikumi

5. Other rules

5.1 Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrībai
rakstiski, Cempu iela 13, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija, vai ar
drošu elektronisko parakstu parakstītu
pieteikumu
uz
e-pasta
adresi:
latvia@valmiera-glass.com viena mēneša
laikā
no
paziņojuma
kreditoriem
publicēšanas
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis".

5.1. Creditor claims shall be filed in writing to
the Company at Cempu iela 13, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvia, or by
submitting a request electronically signed
by a qualified electronic signature to the
email address latvia@valmiera-glass.com
within one month from publication of
notification to the creditors
in the
newspaper "Latvijas Vēstnesis".
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