PROJEKTS
Frigate AS
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
apstiprināti ar ārkārtas akcionāru sapulces 15.04.2019 protokolu
Pamatkapitāla palielināšanas iemesls – galvenais iemesls palielināt pamatkapitālu ir piesaistīt investīcijas
Frigate AS pamatdarbības veida nodrošināšanai un attīstībai.
Līdzšinējais pamatkapitāls – Frigate AS pamatkapitāls pašlaik ir EUR 560000.00, kas sastāv no 310000
parastām A kategorijas akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00 un 250000 priekšrocību B
kategorijas akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1.00.
Pamatkapitāla palielinājums – līdz EUR 660000.00, emitējot papildus akcijas ar kopējo nominālvērtību
EUR 100000.00.
Jaunu emisijas akciju apjoms – Frigate AS papildus emitē 100000 parastās A kategorijas akcijas ar vienas
akcijas nominālvērtību EUR 1.00.
Jaunu emisijas akciju apraksts – (1) akcija dod tiesības saņemt dividendes līdzīgi citu kategoriju akcijām, tas
ir proporcionāli no visu kategoriju akciju nominālvērtības, (2) Frigate AS likvidācijas gadījumā, akcijas
likvidācijas kvotai tiek izdalīti naudas līdzekļi, ievērojot B akciju priekšrocības, (3) vienai akcijai ir viena balss
Frigate AS akcionāru sapulcē, (4) akcija ir dematerializēta uzrādītāja akcija.
Iegādes noteikumi – parakstīties uz akcijām var tikai Ieraksta datumā noteiktie Frigate AS akcionāri. Vienas
akcijas pārdošanas cena sastāv no akcijas nominālvērtības EUR 1.00 apmērā un emisijas uzcenojuma.
Pārdošanas cenai jābūt pilnībā samaksātai naudā divu darba dienu laikā no brīža, kad ir notikusi parakstīšanās
uz akcijām. Emisijas uzcenojumu valde drīkst noteikt un mainīt robežās no EUR 0.00 līdz EUR 10.00 par
vienu akciju.
Ieraksta datums – akcionāri, kuriem ir pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām, tiks noteiktas pēc akcionāru
saraksta uz 2019. gada 02. maiju.
Pirmtiesība – akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām 15 dienu laikā pēc Ieraksta
datuma.
Parakstīšanas termiņš – līdz 2020. gada 10. aprīlim.
Parakstīšanas vieta – Smilšu iela 18, Rīga, darba dienās no plkst. 11:00 līdz 13:00.
Peļņas sadale – no jauna emitētās akcijas piedalās peļņas sadalē no 2020. pārskata gada.
Papildus nosacījumi – ja pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādītajā termiņā izsludinātais
pamatkapitāls nav parakstīts pilnībā, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā. Ja
pieprasījums pēc akcijām pārsniedz piedāvājumu, tad Frigate AS valde apmierina esošo akcionāru
pieprasījumu proporcionāli A kategorijas akciju skaitam, kas akcionāram pieder uz Ieraksta datumu.
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