AS “AB CITY”
reģistrācijas numurs 40203174414
juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005
___________________________________________________________________________
Rīgā 2021. gada 27. decembrī
GALĪGĀS AKCIJU ATPIRKŠANAS
PROSPEKTS
saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) 82. panta trešo daļu
1. Mērķa sabiedrība
1.1.

Akciju sabiedrība „Olainfarm”, reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā
adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālr. (+371) 67013705; epasts: olainfarm@olainfarm.com, mājaslapas adrese: www.olainfarm.com,
turpmāk – Mērķa sabiedrība.

2. Atpircējs
2.1.

Atpircējs ir AS “AB CITY”, reģistrācijas numurs 40203174414, reģistrācijas datums
un vieta 11.10.2018., Rīga, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005,
turpmāk tekstā - Atpircējs. Atpircējam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata
iegūtas no 13 535 241 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas
veido 96,1 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Akciju ISIN kods
3.1.

Mērķa sabiedrības akcijām, kas ir iegrāmatotas centrālajā depozitārijā Nasdaq
CSD SE, reģistrācijas numurs 40003242879, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga LV1050, Latvija (turpmāk tekstā – Depozitārijs) un kas ir iekļautas regulētā tirgus
organizatora Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir
LV0000100501.

4. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes
4.1.

Atpirkšanas cena ir EUR 9,26 (deviņi euro, 26 centi) par vienu akciju.

4.2.

Atpirkšanas cenas noteikšanai ir izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma
74. panta pirmajā daļā noteiktās metodes. Atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto
metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot Mērķa
sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu, tīros aktīvus aprēķinot, no
kopējiem aktīviem atskaitot Mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un
saistības. Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 3. punktā
noteiktā metode izvēlēta, veicot cenas atbilstības izvērtējumu atbilstoši Finanšu
instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktajām metodēm un
izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas
atpirkšanas cena.

5. Ieraksta datums, akciju apmaksas kārtība un termiņi
5.1.

Ieraksta datums tiek noteikts nākamā darba diena pēc informācijas par galīgo
atpirkumu publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk tekstā –
Ieraksta datums).

5.2.

Maksājums par akcijām tiks veikts nākamajā darba dienā pēc Ieraksta datuma.

5.3.

Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti no Atpircēja norēķinu konta, kas atvērts AS "SEB
banka", reģistrācijas Nr.40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 (turpmāk tekstā – Banka) uz
Depozitārija norādīto norēķinu kontu, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz
Depozitārija dalībnieku naudas kontiem.

5.4.

Depozitārija dalībnieks vienas darbdienas laikā pēc naudas saņemšanas no
Depozitārija šo naudas summu atbilstoši iegrāmatoto akciju daudzumam ieskaita
to personu naudas kontos, kuru finanšu instrumentu kontos Ieraksta datuma
norēķinu dienas beigās bija iegrāmatotas Mērķa sabiedrības akcijas.

5.5.

Atlīdzību tiem akcionāriem, kuru akcijas Ieraksta datuma norēķinu dienas beigās
atrodas Depozitārija sākotnējā reģistrā, ieskaita Depozitārija naudas kontā.

6. Akciju atsavināšana
6.1.

Ieraksta datumā akcijas tiek bloķētas akcionāra kontos un akcionārs zaudē
tiesības rīkoties ar tām. Par akciju bloķēšanu ir atbildīgs Depozitārija dalībnieks.

6.2.

Depozitārija dalībnieks akcijas bloķē, pamatojoties uz galīgās akciju atpirkšanas
prospektu, kas saņemts no Depozitārija.

6.3.

Pēc tam kad maksājums par akcijām pilnā apmērā ieskaitīts Depozitārija naudas
kontā, Depozitārijs pārskaita visas sākotnējā reģistrā un Depozitārija dalībnieku
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Depozitārijā atvērtajos kontos iegrāmatotās Mērķa sabiedrības akcijas uz
Atpircēja finanšu instrumentu kontu Nr. VPLV005071, AS “SEB banka”, vienlaikus
veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo Depozitārija dalībnieku naudas kontiem un
nosūtot pieprasījumu Depozitārija dalībniekiem dzēst Mērķa sabiedrības akcijas
akcionāru finanšu instrumentu kontos.
7. Atpirkšanas finansēšanas avoti
7.1.

Atpircējs ir noguldījis naudas līdzekļus Bankā, kurus varēs izmantot tikai galīgās
akciju atpirkšanas finansēšanai.

7.2.

Atpērkamo Mērķa sabiedrības akciju skaits ir 549 837 akcijas, kas aprēķināts, no
kopējā akciju skaita atņemot Atpircējam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata
iegūtas no 13 535 241 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības.
Tādējādi
Mērķa
sabiedrības
akciju
atpirkšanai
būs
nepieciešami
5 091 490,62 EUR, kas veidojas, atpērkamo akciju skaitu reizinot ar vienas akcijas
atpirkšanas cenu.

AS “AB CITY”
valdes priekšsēdētājs
Sergejs Korņijenko
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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