PROJEKTS / DRAFT

Akciju sabiedrība “Baltic Technology Ventures”
Reģistrācijas Nr.40103655981
Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS
NOTEIKUMI

TERMS OF THE SHARE CAPITAL
INCREASE

1. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS
MĒRĶIS

1. PURPOSE OF SHARE CAPITAL
INCREASE

1.1. Akciju sabiedrības “Baltic Technology
Ventures”, reģistrācijas Nr.40103655981,
juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga,
LV-1010 (‘Sabiedrība’) pamatkapitāls tiek
palielināts, emitējot jaunas akcijas Latvijas
Republikas Komerclikuma 250.pantā
paredzētajā kārtībā.

1.1. The share capital of joint stock company
“Baltic Technology Ventures”, registration
No 40103655981, registered address: 1-5
Rupniecibas iela 1-5, Rīga, LV-1010
(‘Company’) shall be increased by issuing
new shares according to the Article 250 of the
Commercial Law of the Republic of Latvia.

1.2. Pamatkapitāls tiek palielināts ar mērķi
piesaistīt investīcijas Sabiedrības
pamatdarbības veida attīstībai.

1.2. The purpose of the share capital increase is to
attract investments necessary for development
of the Company's core business.

2. LĪDZŠINĒJAIS PAMATKAPITĀLS,
AKCIJU KATEGORIJAS, SKAITS UN
NOMINĀLVĒRTĪBA

2. EXISTING SHARE CAPITAL, SHARE
CATEGORIES, NUMBER AND
NOMINAL VALUE

2.1. Sabiedrības līdzšinējais parakstītais un
apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 2 310 980.

2.1. The Company’s existing subscribed and paidup share capital is EUR 2 310 980.

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts vienas
kategorijas 23 109 800 uzrādītāja akcijās.

2.2. The share capital of the Company is divided
into 23 109 800 bearer shares of one category.

2.3. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas.

2.3. All shares of the Company are dematerialized.

2.4. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz
dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas
saņemšanu un balsstiesībām Sabiedrības
akcionāru sapulcē.

2.4. All shares give equal rights to receive
dividends, liquidation quota and voting rights
at the Company's shareholders' meeting.

2.5. Katras Sabiedrības akcijas nominālvērtība ir
EUR 0,10. Katra apmaksātā akcija
akcionāram dod vienu balsi.

2.5. The nominal value of each share of the
Company is EUR 0,10. Each paid-up share
entitles the shareholder to one vote.
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3. PAREDZĒTAIS PAMATKAPITĀLA
PALIELINĀJUMS

3. PLANNED SHARE CAPITAL
INCREASE

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par
EUR 250 000.

3.1. The share capital of the company shall be
increased by EUR 250 000.

4. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU
KATEGORIJA, TIESĪBAS, KAS IZRIET
NO AKCIJĀM, AKCIJU SKAITS

4. CATEGORY OF NEW SHARES,
RIGHTS ARISING FROM SHARES,
NUMBER OF SHARES

4.1. Jaunās emisijas laidienā tiek emitētas vienas
kategorijas 2 500 000 uzrādītāja akcijas.

4.1. Within the new stock issue shall be issued
2 500 000 new bearer shares of one category.

4.2. Visas jaunās emisijas akcijas dod vienādas
tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas
kvotas saņemšanu un balsstiesībām
sabiedrības akcionāru sapulcē.

4.2. All newly issued shares give equal rights to
receive dividends, liquidation quota and
voting rights at the Company's shareholders'
meeting.

4.3. Visas tiesības, tai skaitā tiesības uz dividendi,
kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības
jaunās emisijas akciju ieguvējam, tiek iegūtas
ar to brīdi, kad par jaunās emisijas akcijām ir
veikta parakstīšanās un tās ir pilnībā
apmaksātas un pamatkapitāla palielināšana ir
reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā
atbilstoši Komerclikuma 261.panta trešās
daļas noteikumiem. Pārskata gads, no kura no
jauna emitētās akcijas piedalās peļņas sadalē,
ir pārskata gads, kad pamatkapitāla
palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas
komercreģistrā.

4.3. All rights, including the right to dividend, due
to the shareholder as the acquirer of the
Company's new shares are acquired from the
moment when the new shares are subscribed
and fully paid and the share capital increase is
registered with the Commercial Register of
the Republic of Latvia in accordance with the
provisions of the third paragraph of Article
261 of the Commercial Law. The reporting
year from which the newly issued shares
participate in the profit distribution is the
reporting year when the share capital increase
is registered with the Commercial Register of
the Republic of Latvia.

5. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU
NOMINĀLVĒRTĪBA, PĀRDOŠANAS
CENA

5. NOMINAL VALUE OF NEW SHARES,
PURCHASE PRICE

5.1. Jaunās emisijas akcijas nominālvērtība ir
EUR 0,10.

5.1. The nominal value of new share is EUR 0,10.

5.2. Viena jaunās emisijas akcija tiek pārdota par
EUR 0,40. Akcijas pārdošanas cena veidojas
no akcijas nominālvērtības EUR 0,10 apmērā
un emisijas uzcenojuma EUR 0,30 apmērā.
Papildsamaksa netiek noteikta.

5.2. One new share is sold for EUR 0,40. The
share sale price consists of the share nominal
value in amount of EUR 0,10 and the share
premium in amount of EUR 0,30. No other
additional payment shall be provided.

5.3. Parakstoties uz akcijām, akciju pārdošanas
cena (EUR 0,40 par vienu jaunās emisijas
akciju) apmaksājamā pilnā apmērā.

5.3. When subscribing for the shares, the share
sale price (EUR 0,40 for one new share) shall
be paid in full.
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6. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU
APMAKSAS VEIDS

6. METHOD OF PAYMENT FOR THE
NEW SHARES

6.1. 2 500 000 jaunās emisijas akcijas apmaksā
naudā.

6.1. 2 500 000 newly issued shares shall be paid in
cash.

7. PARAKSTĪŠANĀS UZ JAUNĀS
EMISIJAS AKCIJĀM: TERMIŅŠ UN
KĀRTĪBA

7. SUBSCRIPTION TO THE NEW
SHARES: THE TERM AND THE
SUBSCRIPTION ORDER

7.1. Jauno emisijas akciju parakstīšanas termiņš ir
2021.gada 26.februāris.

7.1. The term for subscription to the new shares is
26 February 2021.

7.2. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām
notiek Rūpniecības ielā 1-5, Rīga, LV-1010,
darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00,
iepriekš piesakot vizīti telefoniski pa tālruni:
+371 67783611.

7.2. The subscription to the new shares shall take
place at: 1-5 Rupniecinbas Street, Riga, LV1010, on working days from 10:00 to 12:00,
by prior appointment by phone: +371
67783611.

7.3. Ja pamatkapitāla palielināšanas noteikumos
norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls
nav parakstīts pilnībā, akciju emisija
uzskatāma par notikušu parakstīto akciju
apjomā.

7.3. If the announced share capital has not been
fully subscribed within the term specified in
the share capital increase regulations, the
issue of shares shall be deemed to have taken
place in the amount of the subscribed shares.

7.4. Līdzšinējiem akcionāriem nav pirmtiesību
iegādāties jaunās emisijas akcijas.

7.4. The existing shareholders shall not have preemption rights to acquire new shares.

8. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU
APMAKSA: TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

8. PAYMENT FOR THE NEW SHARES:
THE TERM AND THE PAYMENT
ORDER

8.1. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas
apmaksājamas naudā EUR valūtā vienlaicīgi
ar parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām
pieteikuma iesniegšanu, pārskaitot to uz
akciju apmaksas kontu bankā: [●]

8.1. The newly issued shares of the Company shall
be paid-up in cash in EUR currency
simultaneously with submission of share
subscription application by transferring to the
share payment account in the bank: [●]

8.2. Maksājums par jaunās emisijas akcijām
uzskatāms par saņemtu, kad šo Noteikumu
8.1.punktā minētajā bankas kontā ir saņemta
attiecīgo jaunās emisijas akciju pārdošanas
cena.

8.2. The payment for the new issue shares shall be
considered as received, when the new issue
share purchase price is received in the bank
account indicated in the Clause 8.1. herein.

8.3. Ja pieprasījums pēc akcijām, kas
apmaksājamās naudā, pārsniedz piedāvājumu,
tad Sabiedrības valde apmierina personu, kas
šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā termiņā
parakstījās uz jaunās emisijas akcijām,
pieprasījumu proporcionāli izteiktā

8.3. If the demand for the shares payable in cash
exceeds the supply, the Board of the
Company shall satisfy the demand of those
who subscribed for the newly issued shares
within the term provided in the Clause 7.1.
herein in proportion to the amount of the
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pieprasījuma apjomam izsludinātā
pamatkapitāla palielinājuma ietvaros.
8.4. Naudas summas, kas pārsniedz pieprasījumu,
kas apmierināts šo noteikumu 8.3.punktā
noteiktajā kārtībā, tiek nekavējoties
atmaksātas pēc parakstīšanās uz akcijām
termiņā beigām.

demand expressed within the announced share
capital increase.
8.4. The funds which exceed the demand, which
has been satisfied in accordance with the
provisions of the Clause 8.3. herein, shall be
repaid immediately after the expiration of the
term for the subscription to shares.
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