1. pielikums
Finanš u un kapitā la tirgus komisijas
17.08.2016. normatı̄vajiem noteikumiem Nr. 140

Standarta veidlapa paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību
PAZIŅOJUMS PAR NOZĪMĪGU LĪDZDALĪBU (nosū tā ms attiecı̄gajam emitentam un Finanš u un kapitā la tirgus
komisijai)
1. Akciju emitenta identitātei:
AS “VEF Radiotehnika RRR”, reg̒ .Nr. 40003286712, 13.03.1996, adrese: Kurzemes prospekts 3d, LV-1067
2. Paziņojuma iemesls (lū dzu, atzı̄mē jiet vienu vai vairā kus pē c vajadzı̄bas):
[ ] Balsstiesı̄bu iegū š ana vai atsavinā š ana
[X ] Finanš u instrumentu iegū š ana vai atsavinā š ana
[ ] Notikums, kura rezultā tā mainı̄jies balsstiesı̄bu sadalı̄jums
[ ] Cits iemesls (lū dzu, norā dı̄t)ii:

3. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņotiii:
Vā rds, uzvā rds/nosaukums:
Juridiskā adrese – pilsē ta un valsts (attiecas uz juridiskā m
INGA SPRU? GA
personā m):
4. Pilns akcionāra(-u) vārds, uzvārds/nosaukums (ja tas atš k̦iras no 3. punktā minē tā )iv:

5. Datums, kurā balsstiesību īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par noteikto paziņošanas
slieksniv: 29.10.2020
6. Personas(-u), kam ir pienākums ziņot, pozīcijas, kas veido līdzdalību (kopā):
Balsstiesı̄bu
Balsstiesı̄bu ı̄patsvars,
ı̄patsvars, kas izriet
ko veido Dinanš u
Abi iepriekš ējie kopā Kopē jais emitenta
no akcijā m (%)vi
instrumenti (%) (kopā :
(%) (7.A + 7.B)
balsstiesı̄bu skaitsvii
(kopā 7.A)
7.B.1 + 7.B.2)
Situā cija, kas radusies
datumā , kad balsstiesı̄bu
ı̄patsvars sasniegts,
17,12405
pā rsniegts vai kl̦uvis
mazā ks par noteikto
slieksni

17,12405

436507

Situā cija iepriekš ējā
zin̦ ojumā (ja tā ds ir bijis)
7. Informācija, kas paziņojumā jāsniedz par situāciju, kas radusies datumā, kad balsstiesību īpatsvars
sasniegts, pārsniegts vai kļuvis mazāks par noteikto slieksniviii:
A: Balsstiesības, kas izriet no akcijāmvi
Akciju kategorija/
veids
ISIN kods (ja tā ds
pieš k̦irts)

Balsstiesību skaitsix
Tiešā līdzdalība

Netiešā līdzdalība
(Finanš u
instrumentu tirgus
likuma
8. pants)

Balsstiesību īpatsvars (% no balsstiesīgā
kapitāla)ix
Tiešā līdzdalība

Netiešā līdzdalība
(Finanš u
instrumentu tirgus
likuma 8. pants)

ISIN
LV0000100972

436507

17,12405

STARPSUMMA A

436507

17,12405

B.1: Finanšu instrumenti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktu un
60. panta ceturto daļu
Finanšu instrumenta
veids

Tiesību
izmantošanas beigu
datumsx

Izpildes/
konvertēšanas periodsxi

Balsstiesību skaits, kuru
var iegūt,
izmantojot/konvertējot
instrumentu

Balsstiesību
īpatsvars (% no
balsstiesīgā
kapitāla)

STARPSUMMA B.1

B.2: Finanšu instrumenti ar līdzīgu ekonomisko ietekmi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
60. panta piekto daļu
Finanšu
instrumenta veids

Tiesību
izmantošanas
beigu datumsx

Izpildes/
konvertēšanas
periodsxi

Norāde, vai
norēķini
paredzēti Cinanšu
instrumentos vai
tikai naudāxii

Balsstiesību
skaitsxiii

Balsstiesību
īpatsvars (% no
balsstiesīgā
kapitāla)xiii

STARPSUMMA
B.2

8. Informācija par personu, kurai ir pienākums ziņot (atzı̄mē t vajadzı̄go):
[ X] Persona, kurai ir pienākums ziņot, neatrodas citas Ciziskas vai juridiskas personas kontrolē un
nekontrolē citu(-us) uzņēmumu(-us), kam tiešā vai netiešā veidā ir līdzdalība akciju emitentāxiv.
[ ] Persona atrodas kontrolēto uzņēmumu ķēdē. Tabulā norāda informāciju par pilnu kontroles ķēdi, ar
kuras palīdzību faktiski tiek turētas balsstiesības un/vai Cinanšu instrumenti, sākot ar galējo kontrolējošo
Cizisko vai juridisko personuxv:

Vārds, uzvārds/
nosaukumsxvi

Balsstiesību īpatsvars, %
Balsstiesību īpatsvars, %
no balsstiesīgā kapitāla,
no balsstiesīgā kapitāla, ja
ko veido Cinanšu
tas ir vienāds ar vai
instrumenti, ja tas ir
pārsniedz slieksni, par
vienāds ar vai pārsniedz
kuru jāziņo
slieksni, par kuru jāziņo

Abu iepriekšējo
kopsumma, ja tā ir
vienāda ar vai pārsniedz
slieksni, par kuru jāziņo

9. Balsojot uz pilnvaras pamata: [pilnvarnieka vārds] zaudēs [% un skaits] balsstiesības [datums]xvii

10. Papildu informācijaxviii:

Vieta, datums, laiks:
Rı̄ga
2020.gada 02.novembris

