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Papildinājumi  

ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma  

programmas pamatprospektam  

 
Šīs dokuments satur papildinājumus ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam, kas tika 
apstiprināts ar ABLV Bank, AS Valdes lēmumu 2017. gada 9. maijā un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisija  
2017. gada 16. maijā. 
 
2017. gada 10. novembrī ABLV Bank, AS Valde ir apstiprinājusi (Protokols Nr. V-73) sekojošus papildinājumus  
ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam (turpmāk tekstā – Pamatprospekta 
papildinājumi): 
 

 
1. Izteikt Pamatprospekta 11. punkta, 11.9. apakšpunktu „Tiesvedība un arbitrāža” sekojošā redakcijā: 

 
“11.9. Tiesvedība un arbitrāža 
 
Saistībā ar ikdienišķo komercdarbību ABLV Bank ir iesaistīta dažādos tiesas procesos gan kā prasītāja, gan kā atbildētāja, 
tomēr minētie procesi nevar būtiski iespaidot Emitenta finansiālo stāvokli un maksātspēju.  
 
2017.gada 24.maijā FKTK ir ierosinājusi administratīvo lietu pret ABLV Bank. Ja administratīvās lietas izskatīšanas gaitā FKTK 
konstatēs, ka ABLV Bank nav ievērojusi normatīvo aktu prasības, ABLV Bank var tikt uzliktas normatīvajos aktos noteiktās 
sankcijas.” 
 
 
Pamatprospekta papildinājumi ir uzskatāmi par neatņemamu ABLV Bank, AS, Septītās obligāciju piedāvājuma programmas 
pamatprospekta sastāvdaļu un tie ir lasāmi kopā ar pamatprospektu. 
 
Pamatprospekta papildinājumus ABLV Bank, AS publicēs savā interneta mājas lapā www.ablv.com pēc tam, kad 
Pamatprospekta papildinājumi tiks reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 
noteikumiem ieguldītājiem, kas pirms Pamatprospekta papildinājumu publicēšanas jau ir piekrituši iegādāties Septītās obligāciju 
piedāvājuma programmas obligācijas, parakstoties uz tām sākotnējā piedāvājuma ietvaros, un attiecīgie obligāciju iegādes 
darījumi vēl nav noslēgti, ir tiesības divu darbdienu laikā pēc Pamatprospekta papildinājumu publicēšanas, bet ne vēlāk kā 
publiskā piedāvājuma beigu datumā, atsaukt savu pieteikumu. 
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Papildinājumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē 2017. gada 10. novembrī. 
 

Vārds uzvārds Ieņemamais amats Paraksts 

Ernests Bernis 
Valdes priekšsēdētājs,  
Izpilddirektors (CEO) 

 

Edgars Pavlovičs 
Valdes loceklis,  
Risku direktors (CRO) 

 

Aleksandrs Pāže 
Valdes loceklis,  
Atbilstības direktors (CCO) 

 

Rolands Citajevs 
Valdes loceklis,  
IT direktors (CIO) 

 

Romans Surnačovs  
Valdes loceklis, 
Operāciju direktors (COO) 

 

 


