GALĪGĀS AKCIJU ATPIRKŠANAS
PROSPEKTS
2021. gada 8. decembrī
1. Mērķa sabiedrība
Akciju sabiedrība "PATA Saldus", vienotais reģistrācijas numurs 40003020121, juridiskā
adrese: Saldus novads, Saldus, Kuldīgas iela 86C, LV-3801, Latvija, tālruņa numurs: +371
63807072, elektroniskā pasta adrese: info@patasaldus.lv, mājaslapas adrese:
www.patasaldus.lv
2. Atpircējs
2.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA", ierakstīta LR Komercreģistrā 2004. gada
24. februārī ar reģistrācijas numuru: 40003448619, juridiskā adrese: Siguldas novads,
Inčukalna pagasts, Inčukalns, Miera iela 2, LV-2141 (turpmāk – Atpircējs), kurai tieši
pieder 23,40% Mērķa sabiedrības akciju un kuras vienīgais dalībnieks un patiesā labuma
guvējs Uldis Mierkalns, personas kods 051173-12300, deklarētās dzīvesvietas adrese
Rīga, Miesnieku iela 14-59, LV-1050, ir ieguvis netiešu līdzdalību 95,74% apmērā Mērķa
sabiedrībā caur sekojošiem Mērķa sabiedrības akcionāriem:
− SIA “SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, vienotais reģistrācijas
numurs 48503002883, juridiskā adrese "Mežvidi", Novadnieku pag.,
Saldus nov., LV-3801, kurai tieši pieder 343 666 (trīs simti četrdesmit trīs
tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) Mērķa sabiedrības balsstiesīgās
akcijas;
− SIA “KUBIT”, vienotais reģistrācijas numurs 40103498353, juridiskā adrese
Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, kurai tieši pieder 216 394 (divi simti
sešpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit četras) Mērķa sabiedrības
balsstiesīgās akcijas,
− SIA “PATA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003448619, juridiskā adrese
Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141, kurai tieši
pieder 181 194 (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis viens simts
deviņdesmit četras) Mērķa sabiedrības balsstiesīgās akcijas
2.2. Atpircējs ir tiesīgs veikt galīgo atpirkšanu Ulda Mierkalna vārdā un interesēs saskaņā
ar Vienošanos, kas 2021. gada 6. decembrī noslēgta starp Uldi Mierkalnu, kurš atbilstoši
Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. panta otrajai un trešajai daļai ir tiesīgs veikt galīgo
Mērķa sabiedrības akciju atpirkšanu, un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PATA”.
2.3. savu piekrišanu 2021. gada 6.decembrī starp Uldi Mierkalnu un sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “PATA” noslēgtās vienošanās nosacījumiem ir apliecinājuši arī
sekojoši akcionāri:
− SIA “SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, vienotais reģistrācijas
numurs 48503002883, juridiskā adrese "Mežvidi", Novadnieku pag.,
Saldus nov., LV-3801, kurai tieši pieder 343 666 (trīs simti četrdesmit trīs
tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) Mērķa sabiedrības balsstiesīgās

−

akcijas;
SIA “KUBIT”, vienotais reģistrācijas numurs 40103498353, juridiskā adrese
Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, kurai tieši pieder 216 394 (divi simti
sešpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit četras) Mērķa sabiedrības
balsstiesīgās akcijas.

3. Galīgās akciju atpirkšanas veikšanas pamats
Atpircējs veic galīgo akciju atpirkšanu (turpmāk – Atpirkšana) pēc obligātās akciju
atpirkšanas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. panta otrās un trešās daļas
prasībām, jo saskaņā ar 06.12.2021. Vienošanos pārstāv personu, kas ir ieguvusi Mērķa
sabiedrībā būtisku līdzdalību 95,74% apmērā, t.i., tādā daudzumā, kas pārsniedz 95
procentus no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.
4. Atpērkamās akcijas
Atpircējs atpērk visas tās Mērķa sabiedrības akcijas, kuras nepieder šī galīgās akciju
atpirkšanas prospekta 2. sadaļas “Atpircējs” 2.2.punktā norādītajiem Mērķa sabiedrības
akcionāriem.
Attiecīgās Mērķa sabiedrības akcijas ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE (turpmāk Nasdaq
CSD) ar ISIN kodu LV0000101681 (turpmāk - Atpērkamās akcijas). Vienas akcijas
nominālvērtība ir 0,70 EUR (septiņdesmit centi).
5. Atpērkamo akciju vērtības noteikšanas metode un vērtība
Atpērkamo akciju vērtība noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta
pirmās daļas 3.punktu un 74.panta otro daļu.
Līdz ar to vienas Atpērkamās akcijas cena ir 30,02 EUR (trīsdesmit euro un divi centi).
6. Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam
Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 81. panta septītās daļas un 83. panta
noteikumiem un nosacījumiem, Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam tiek
veikta sekojoši:
1) ieraksta datums ir piektā darba diena pēc Finanšu instrumentu tirgus likuma 82.
panta septītajā daļā noteiktās informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis”;
2) ieraksta datumā Atpērkamās akcijas tiek bloķētas Mērķa sabiedrības akcionāru Atpērkamo akciju turētāju kontos, un šie akcionāri zaudē tiesības rīkoties ar tiem
piederošajām Mērķa sabiedrības akcijām;
3) nākamajā darbadienā pēc ieraksta datuma Atpirkšanas īstenotājs ieskaita Nasdaq
CSD norādītajā naudas kontā naudas summu, kas atbilst Atpērkamo akciju
vērtībai saskaņā ar šajā galīgās akciju atpirkšanas prospekta 5. sadaļā noteikto;
4) pēc iepriekšējā punktā minētās naudas summas saņemšanas no Atpircēja,
Nasdaq CSD:
a. pārskaita visas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā un Nasdaq CSD dalībnieku

kontos, kas atvērti Nasdaq CSD, iegrāmatotās Atpērkamās akcijas uz Atpircēja
kontu; un
b. vienlaikus veic naudas pārvedumus uz attiecīgo Nasdaq CSD dalībnieku
naudas kontiem, nosūtot pieprasījumu Nasdaq CSD dalībniekiem dzēst
Atpērkamās akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru Atpērkamo akciju turētāju
finanšu instrumentu kontos. Atlīdzību tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem
Atpērkamo akciju turētājiem, kuru akcijas ieraksta datuma norēķinu dienas
beigās atrodas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā, ieskaita Nasdaq CSD naudas
kontā;
1) Nasdaq CSD dalībnieks, kurš saņēmis iepriekšējā punkta b. apakšpunktā minēto
naudas maksājumu no Nasdaq CSD vienas darba dienas laikā pēc šāda naudas
maksājuma saņemšanas pārskaita Atpērkamo akciju pirkuma maksu attiecīgajiem
Mērķa sabiedrības akcionāriem - Atpērkamo akciju turētājiem atbilstoši tiem
piederošo Atpērkamo akciju skaitam saskaņā ar iegrāmatojumu finanšu
instrumentu kontos ieraksta datuma dienas beigās.
7. Atpircēja nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību
Pēc galīgas akciju atpirkšanas pabeigšanas un Mērķa sabiedrības akciju izslēgšanas no
regulētā tirgus Mērķa sabiedrība turpinās līdzšinējo komercdarbību, saglabājot pašreizējo
nodarbinātības politiku, darba vietu skaitu un Mērķa sabiedrības atrašanās vietu.
8.
Informācija par Atpirkšanas finansēšanas avotiem
Norēķinu veikšanai par akciju atpirkšanu tiks izmantoti Piedāvātāja pašu līdzekļi.
9.
Cita būtiska informācija.
Ar Prospektu var iepazīties Mērķa sabiedrības mājaslapā www.patasaldus.lv un Nasdaq
Rīga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Attiecībā uz akcionāriem, kas atsavināja savas akcijas par labu Atpircējam obligātās akciju
atpirkšanas piedāvājuma laikā, tiek nodrošinātas Finanšu instrumentu tirgus likuma
74. panta 6.daļā noteiktās saistības.
Atpircēja vārdā,

Jānis Mierkalns
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA"
Valdes loceklis

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

