
Informācija par uzrādītāja akcijām (juridiskām personām)

Klienta CIF A 

1. Apliecinu, ka, saskaņā ar reģistrācijas dokumentiem un reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, Klientam ir tiesības emitēt uzrādītāja akcijas,
kapitāla vai tamlīdzīgus vērtspapīrus un Klients šīs tiesības ir izmantojis un emitējis  uzrādītāja akcijas (kapitāla vērtspapīrus). 

(kopā akciju skaits) 

2. Apliecinu, ka uzrādītāja akciju
           (apmērs) 

turētājs ir  , 
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

Dzimšanas datums / Reģistrācijas datums  

Personas kods / Reģistrācijas numurs 

Dzimšanas vieta / Reģistrācijas valsts   

Vairāku turētāju gadījumā aizpildīt veidlapu katram turētājam atsevišķi. 

Apliecinājums 
Apliecinu, ka gadījumā, ja Klients emitēs papildus uzrādītāja akcijas vai uzrādītāja akcijas tiks atsavinātas un nodotas trešajai personai, par veiktajām 
izmaiņām nekavējoties informēšu Banku. Esmu informēts, ka, uzrādītāja akciju papildus emisijas gadījumā vai akciju turētāja maiņas gadījumā, Bankai ir 
tiesības apturēt tās pakalpojumu sniegšanu Klientam līdz informācijas saņemšanas un akcijas faktiskā turētāja noskaidrošanas brīdim. Apņemos nodot 
Bankai uzrādītāja akcijas drošā glabājumā pēc pirmā Bankas pieprasījuma. 

Pielikumā: 

Personas (akciju sertifikāta turētāja) apliecinošā dokumenta kopija Akciju 

kopija no oriģināla 

Akciju sertifikāta kopija no oriģināla 

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādām izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Informācija par uzrādītāja 
akcijām ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu. 

Klienta pārstāvis 
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 

Klienta pārstāvis Z.v.
(pārstāvības pamats / amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) 
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Datums Vieta 

Klients 
(uzņēmuma nosaukums) 

Reģistrācijas numurs Reģistrācijas valsts 

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu 
Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu /-us. 

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) (datums) 

Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums) 
Nav Ir (datums 

Tiek aizpildīta veidlapa “Īpašie nosacījumi”, ja puses vienojas par Vispārējo 
, pielikums Nr. )   darījumu noteikumu, tarifu vai citu nosacījumu grozījumiem. 
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