Apstiprināti
ar akciju sabiedrības “KUREMES ATSLĒGA 1”
2020. gada 24.aprīĜa akcionāru sapulces lēmumu
Nr._________
AKCIJU SABIEDRĪBAS'KURZEMES ATSLĒGA 1”
PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI.
1. Pamatkapitāla samazināšanas iemesls.
1.1. Akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” (turpmāk tekstā Sabiedrība)
pamatkapitāla samazināšanas iemesls ir nepieciešamība segt Sabiedrības uzkrātos iepriekšējo
gadu zaudējumus, uzlabot Sabiedrības bilanci, kas Ĝaus iespēju Sabiedrībai piedalīties Eiropas
finansējumos ražošanas attīstīšanā.
1.2. Ar brīdi, kad Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrs piereăistrēs samazināto
Sabiedrības pamatkapitālu tiks segti Sabiedrības zaudējumi EUR 191981 (viens simts
deviĦdesmit viens tūkstotis deviĦi simti astoĦdesmit viens eiro ) apmērā.
2.Pamatkapitāla samazināšanas veids
2.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts saskaĦā ar Komerclikuma 262. panta pirmās
daĜas trešo apakšpunktu – samazinot Sabiedrības akcijas nominālvērtību.
3. Pamatkapitāla samazināšanas apmērs
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls pirms samazināšanas ir 1285401 EUR (viens miljons divi simti
astoĦdesmit pieci tūkstoši četri simti viens eiro), kurš ir pilnībā apmaksāts.
3.2. Sabiedrības pamatkapitāls pirms pamatkapitāla samazināšanas ir sadalīts 918144
akcijās, no kurām 656356 ir Sabiedrības vārda akcijas un 261788 ir uzrādītāja akcijas.
Vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro 40 centi).
3.3. Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts par EUR 367257 (trīs simti sešdesmit septiĦi
tūkstoši divi simti piecdesmit septiĦi eiro). Pēc Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas
Sabiedrības pamatkapitāls būs 918144 (deviĦi simti astoĦpadsmit tūkstoši viens simts
četrdesmit četri eiro).
3.4. Pamatkapitāla samazināšanas rezultātā Sabiedrības vārda un uzrādītāja akcijas
nominālvērtība tiek samazināta par EUR EUR 0,40 (40 centiem), tāpēc Sabiedrības vārda un
uzrādītāja akciju nominālvērtība, pēc Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas būs EUR 1,00
(viens eiro).
3.5. Sabiedrības vārda un uzrādītāju akciju skaits netiek mainīts un paliek iepriekšējais 918144
no tām 656356 ir Sabiedrības vārda akcijas un 261788 ir Sabiedrības uzrādītāja akcijas.
4. Akciju apmaiĦa
4.1. Sabiedrības uzrādītāja akciju ar nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro 40 centi) apmaiĦa
pret Sabiedrības uzrādītāja akcijām ar nominālvērtību EUR 1,00 (viens eiro) notiks
aprēėina datumā _________ gada __. ______________.
4.2. Sabiedrības uzrādītāja akciju apmaiĦu veiks Akciju Sabiedrība “Latvijas Centrālais
depozitārijs” Latvijas Centrālā depozitārija noteikumos Nr.2 “Par finanšu instrumentu
iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu izpildi” noteiktajā kārtībā, vārda akciju
apmaiĦu veiks Sabiedrības valde sastādot jaunu akcionāru reăistru. Šī vārda un uzrādītāja
akciju apmaiĦa tiks veikta tikai pēc noteiktā kreditoru prasījumu pieteikšanās termiĦa
notecējuma un samazinātā Sabiedrības pamatkapitāla reăistrācijas Latvijas Republikas
uzĦēmumu reăistrā.
4.3. Kreditoru prasījumi piesakāmi rakstiski Sabiedrības juridiskajā adresē Aizputē, Kalvenes
ielā 27, LV-3456, viena mēneša laikā no paziĦojuma par Sabiedrības pamatkapitāla
samazināšanu publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Aizputē, 2020. gada ____. ______________
Valdes priekšsēdētājs ______________________(P.Frīdenbergs)
Valdes locekĜi

_______________________(A.Ozola)
_______________________(.Magone)

