KEEPP AS

KEEPP AS

AKCIONĀRU LĪGUMS

SHAREHOLDERS’ AGREEMENT

Rīgā, Latvijā 2020. gada 15. februārī

In Riga, Latvia, 15 February 2020

Šis Akcionāru līgums, turpmāk – Akcionāru līgums, vai
Līgums, ir vienošanās, kas noslēgta starp Keepp AS,
reģistrācijas Nr. 40203261641, juridiskā adrese: Ganību
dambis 19, Rīga, LV-1005, Latvija, turpmāk –
Sabiedrība visu kategoriju akciju turētājiem.

This Shareholders Agreement, hereinafter referred to as
the Shareholders Agreement or the Agreement, is
concluded by and between the holders of all share
classes of Keepp AS, registration No 40203261641,
registered address: Ganību dambis 19, Riga, LV-1005,
Latvia, hereinafter referred to as the Company.

Jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kuras saskaņā
ar Sabiedrības Statūtu 2.1.1. punktu ir Sabiedrības
dematerializētu vārda A kategorijas akciju turētājas,
turpmāk - A kategorijas akcijas, turpmāk visi kopā
Līgumā saukti – Dibinātājs vai Dibinātāji,

Any individuals or legal entities that are holders of
dematerialised registered Class A shares of the
Company, in accordance with Paragraph 2.1.1 of the
Company’s Articles of Association, hereinafter referred
to as the Class A shares, hereinafter referred to jointly
as the Founders and each severally as the Founder,

un

and

Jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kuras saskaņā
ar Sabiedrības Statūtu 2.1.2. punktu ir Sabiedrības
dematerializētu vārda B kategorijas akciju turētājas
turpmāk - B kategorijas akcijas, turpmāk visi kopā
Līgumā saukti – Ieguldītājs vai Ieguldītāji.

any individuals or legal entities that are holders of
dematerialised registered Class B shares of the
Company, in accordance with Paragraph 2.1.2 of the
Company’s Articles of Association, hereinafter referred
to as the Class B shares, hereinafter referred to jointly
as the Investors and each separately as the Investor.

Dibinātāji un Ieguldītāji turpmāk tekstā kopā saukti Puses.

The Founders and the Investors hereinafter are jointly
referred to as the Parties.

ŅEMOT VĒRĀ TO, KA:

WHEREAS:

 Dibinātāji ir pieņēmuši lēmumu par Ieguldītāju
uzņemšanu, emitējot B kategorijas akcijas.

 The Founders have adopted a decision to accept
Investors by issuing Class B shares.

 Puses ar šo Līgumu vienojas par Sabiedrības
akcionāru tiesībām un pienākumiem.

 With this Agreement, the Parties agree to the rights
and obligations of the Company’s shareholders.

1. PUŠU ATTIECĪBAS UN IEGULDĪTĀJA
STATUSA IEGŪŠANA

1. RELATIONS OF THE PARTIES AND
BECOMING AN INVESTOR

1.1. Jebkura persona (fiziska vai juridiska), iegūstot
savā īpašuma, valdījumā, turējumā vai glabājumā
Sabiedrības A vai B kategorijas akcijas, kļūst par
vienu no šī Līguma pusēm un pārņem ar šo
Līgumu un Sabiedrības Statūtiem pielīgtos
pienākumus, tiesības un nosacījumus.

1.1. Any person (individual or legal entity) who acquires
Company’s Class A or Class B shares by way of
purchase, possession, holding or escrow, shall
become a party to this Agreement and assume the
obligations and rights and agree to the conditions
stipulated by this Agreement and the Company’s
Articles of Association.

1.2. Jebkura persona (fiziska vai juridiska), iegūstot
savā īpašuma, valdījumā, turējumā vai glabājumā
Sabiedrības A kategorijas akcijas, kļūst par
Dibinātāju šī Līguma izpratnē.

1.2. Any person (individual or legal entity) who acquires
Class A shares of the Company by way of
purchase, possession, holding or escrow, shall be
deemed a Founder for the purposes of this
Agreement.

1.3. Jebkura persona (fiziska vai juridiska), iegūstot
savā īpašuma, valdījumā, turējumā vai glabājumā
Sabiedrības B kategorijas akcijas, kļūst par
Ieguldītāju šī Līguma izpratnē.

1.3. Any person (individual or legal entity) who acquires
Class B shares of the Company by way of
purchase, possession, holding or escrow, shall be
deemed an Investor for the purposes of this
Agreement.
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2. AKCIJU TURĒTĀJU TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI

2. SHAREHOLDERS’ RIGHTS AND
OBLIGATIONS

2.1. Sabiedrības B kategorijas akcijas ir priekšrocības
akcijas. B kategorijas akciju turētājiem ir sekojošas
tiesības un/vai pienākumi:
2.1.1. priekšrocības
saņemt
dividendes
no
sadalītās Sabiedrības peļņas proporcionāli
veiktajam ieguldījumam;
2.1.2. priekšrocības saņemt likvidācijas kvotu
proporcionāli
Sabiedrībā
veiktajam
ieguldījumam;
2.1.3. sagatavot, iesniegt un izteikt Sabiedrības
valdei
ieteikumus,
priekšlikumus,
piedāvājumus un/vai cita veida viedokli, lai
veicinātu
Sabiedrības
komercdarbības
attīstību un nosprausto finanšu rādītāju
sasniegšanu;
2.1.4. gadījumā, ja Dibinātāji nolemj palielināt
Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas
B kategorijas akcijas, Ieguldītājam ir
pirmtiesības iegūt jaunās Sabiedrības B
kategorijas
akcijas
proporcionāli
Ieguldītājam jau piederošajām akcijām.
2.1.5. Tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru
sapulcē un balsot, ja akcionāru sapulcē
jāizlemj jautājums par Sabiedrības darbības
izbeigšanu.
2.1.6. Tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru
sapulcē un balsot, ja tiek veikta Sabiedrības
reorganizācija.

2.1. The Class B shares of the Company are preferred
shares. The holders of Class B shares have the
following rights and obligations:
2.1.1. the right to receive dividends from the
Company’s distributed profits in the
proportion to the investment made;
2.1.2. the right to receive a liquidation quota in
proportion to the investment made in the
Company;
2.1.3. the right to prepare, submit and state to the
Company’s Management Board: proposals
recommendations, suggestions and/or other
types of opinion to promote the development
of the Company’s business and the
achievement of the set financial goals;
2.1.4. in the event the Founders decide to increase
the Company’s share capital by issuing new
Class B shares, the Investor shall have preemptive rights to acquire the Class B shares
of the Company in proportion to the shares
already owned by the Investor.
2.1.5. the right to participate in the Company’s
shareholders’ meetings and vote on matters
regarding termination of operations of the
Company to be decided by a shareholders’
meeting.
2.1.6. the right to participate in the Company’s
shareholders’ meetings and vote on the
Company’s reorganisation.

2.2. Līguma 2.1.4. punktā minētās pirmtiesības
pieteikties uz emitētājām akcijām Ieguldītājam ir
jāizmanto 15 dienu laikā no dienas, kad
Sabiedrības valde ir nosūtījusi Ieguldītājam
elektronisku
paziņojumu
par
Sabiedrības
pamatkapitāla palielināšanu.

2.2. Investors shall exercise pre-emptive rights to apply for
the shares issued in accordance with the Clause 2.1.4
of the Agreement, within 15 days from the day when
the Company’s Management Board has sent to the
Investor an electronic notification regarding the
increase of the Company’s share capital.

2.3. Ja Ieguldītājs nav izmantojis Līguma 2.2. punktā
minētās pirmtiesības, jaunās Sabiedrības akcijas
drīkst iegūt trešās personas, pievienojoties un
pārņemot šī Līguma tiesības un pienākumus.

2.3. If an Investor has not exercised the pre-emptive
rights mentioned in Clause 2.2 of the Agreement,
the new shares of the Company may be acquired
by third parties, by joining and assuming the rights
and obligations of this Agreement.

2.4. Lemjot
par
Sabiedrības
pamatkapitāla
palielināšanu, kā rezultātā tiek emitētas jaunas A
vai B kategorijas akcijas, saskaņā ar Sabiedrības
Statūtiem Dibinātājiem nav jāsaņem Ieguldītāja
iepriekšēja piekrišana.

2.4. Upon deciding to increase the Company’s share
capital, resulting in the issue of new Class A or
Class B shares, according to the Company’s
Articles of Association, the Founders do not need to
obtain an Investor’s prior consent.

3. PEĻŅAS SADALE UN DIVIDENŽU IZMAKSA

3. PROFIT DISTRIBUTION AND PAYMENT OF
DIVIDENDS

3.1. Katru pārskata gadu tiek balsots par Sabiedrības
peļņas sadali un dividenžu izmaksu. Dividenžu
izmaksas gadījumā Ieguldītājiem (B kategorijas
akciju turētājiem) ir priekšrocības uz dividenžu
saņemšanu proporcionāli piederošajam akciju
skaitam.

3.1. Each reporting year, voting takes place on profit
distribution and payment of dividends of the
Company. In the case of payment of dividends,
Investors (holders of Class B shares) shall have
priority to receive dividends in proportion to the
number of the owned shares.
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3.2. Dibinātāji apņemas pēc katra pārskata gada balsot
“par” un sadalīt ne mazāk par 50% (piecdesmit
procentiem) no Sabiedrības peļņas pēc visu nodokļu
un saistību nomaksas dividendēs, kas tiek sadalītas
proporcionāli starp A un B kategorijas akciju
turētājiem proporcionāli katra akcionāra turēto akciju
skaitam.

3.2. The Founders undertake to vote “in favour” after
each financial year and to distribute at least 50%
(fifty per cent) of the Company’s profits after
payment of all taxes and liabilities as dividends,
which are allocated between all shareholders of
Class A and Class B shares in proportion to the
number of the held shares.

3.3. Saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem Dibinātājiem ir
tiesības balsot akcionāru sapulcē un pieņemt
lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu.

3.3. According to the Company’s Articles of Association,
Founders shall have the right to cast votes in
shareholders’ meetings and take decisions on the
extraordinary payment of dividends.

3.4. Atkarībā no Ieguldītāja rezidences valsts pirms
dividenžu izmaksas Sabiedrība var ieturēt Latvijas
Republikas
normatīvajos
aktos
paredzētos
nodokļus.

3.4. Depending on the country of residence of an
Investor, the Company may withhold taxes as
prescribed by the laws of the Republic of Latvia prior
to payment of the dividends.

3.5. Atlikušo Sabiedrības peļņas daļu Dibinātāji iegulda
Sabiedrības attīstībā un novirza Sabiedrības
operatīvās darbības nodrošināšanai un biznesa
plāna izpildei.

3.5. The Company’s remaining profit shall be invested by
the Founders in the Company’s development and
utilized for Company’s operations and fulfilling its
business plan.

3.6. Ja pēc Sabiedrības nodokļu un saistību nomaksas,
Sabiedrības rīcībā ir peļņa, bet Dibinātāji lemj par
100% (simt procentu) peļņas ieguldīšanu Sabiedrībā
tās attīstībai, Dibinātājiem ir pienākums pēc nākamā
pārskata gada sadalīt Sabiedrības peļņu un
izmaksāt Līguma 3.2. punktā minētās dividendes, kā
arī dividendes, kas tika ieturētas no iepriekšējā
pārskata gada.

3.6. If there are profits left at the disposal of the
Company after payment of the Company’s taxes
and liabilities, yet the Founders decide to invest
100% (one hundred per cent) thereof in the
Company for its development, the Founders shall be
obliged to distribute the Company’s profits after the
next financial year and to pay the dividends stated in
Clause 3.2 of the Agreement, as well as dividends
that were withheld from the previous financial year.

3.7. Ja Sabiedrības Dibinātāji 2 (divus) pārskata gadus
pēc kārtas lemj par visas Sabiedrības peļņas
reinvestēšanu un 0% (nulle procentu) dividenžu
izmaksu,
Ieguldītājs
iegūst
balsstiesības
proporcionāli savu turēto akciju skaitam pret visu
Sabiedrības pamatkapitālu.

3.7. If the Company’s Founders decide to reinvest the
entire profits of the Company and pay 0% (zero per
cent) of the dividends for 2 (two) consecutive
financial years, the Investors shall gain voting rights
in proportion to the number of shares held in relation
to the entire share capital of the Company.

3.8. Līguma 3.7. punktā minētās balsstiesības Ieguldītājs
iegūst tikai līdz brīdim, kad tiek izmaksātas visas
iepriekšējo gadu ieturētās dividendes. Pēc iepriekš
ieturēto dividenžu izmaksas Ieguldītājs zaudē
tiesības ar pārskata gada beigām.

3.8. The Investors shall gain the voting rights stated in
Clause 3.7 of the Agreement only until the time
when all the withheld dividends of the previous
years have been paid. After payment of previously
withheld dividends, the Investors shall lose the rights
with the end of that financial year.

3.9. Līguma 3.7. punktā minētās tiesības neattiecas uz
gadījumu, kad Sabiedrībai nav peļņas, ko sadalīt,
vai ir zaudējumi.

3.9. The rights stated in Clause 3.7 of the Agreement do
not apply to situations where the Company does not
have any profits to distribute or has incurred losses.

4. AKCIJU ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI UN
DARBĪBAS AR AKCIJĀM

4. PROVISIONS RELATING TO SHARE TRANSFER
AND SHARE MANAGEMENT

4.1. B kategorijas akcijas var tikt atsavinātas, iegādātas
vai nodotas jebkādā citā veidā tikai saskaņā ar
Sabiedrības
valdes
paziņojumā
ietvertajām
instrukcijām, izmantojot Valdes izvēlētu akciju
apmaiņas platformu vai tehnisku rīku, kas vienlaikus
nodrošina akcionāru reģistra uzturēšanu.

4.1. Class B shares can be disposed of, acquired, or
transferred in any way, only through a share
exchange platform or a technical tool selected by
the Management Board, which at the same time
ensures the maintenance of shareholders register;
this shall be stated in the Notice of the Management
Board.

3

4.2. Līdz Sabiedrības valdes izdotam paziņojumam,
Ieguldītājiem ir tiesības atsavināt vai iegādāties B
kategorijas akcijas, tikai gadījumā, ja iepriekš ir
saņemta rakstiska Dibinātāju piekrišana.

4.2. Until a Notice is issued by the Company’s
Management Board, the Investors shall have the
right to dispose of or acquire the Class B shares
only with the prior written consent of the Founders.

4.3. Pēc Līguma 4.2. punktā minētā Sabiedrības valdes
paziņojuma saņemšanas B kategoriju akciju
turētājiem ir tiesības atsavināt vai iegādāties B
kategorijas
akcijas,
nesaņemot
iepriekšēju
Dibinātāju piekrišanu.

4.3. Upon receiving the Notice of the Company’s
Management Board referred to in Clause 4.2 of the
Agreement, holders of the Class B shares shall have
the right to dispose of or acquire the Class B shares
without the prior consent of the Founders.

4.4. Atsavinot B kategorijas akcijas pēc Valdes
paziņojuma, nevienam no Dibinātājiem vai
Ieguldītājiem
nav
pirmpirkuma
tiesības
uz
atsavinātajām akcijām.

4.4. In the event of disposal of the Class B shares after
the Management Board’s Notice, none of the
Founders or Investors shall have pre-emptive rights
to acquire the alienated shares.

4.5. Dibinātājiem nav jāsaņem iepriekšēja piekrišana
Sabiedrības A kategorijas akciju atsavināšanai, un
atsavināšanas
gadījumā
Ieguldītājiem
nav
pirmpirkuma tiesības iegādāties Sabiedrības A
kategorijas akcijas.

4.5. The Founders do not need to obtain a prior consent
to dispose of the Class A shares of the Company,
and in the event of such disposal, the Investors shall
not have pre-emptive rights to acquire the Class A
shares of the Company.

4.6. Jebkuru Sabiedrības akciju turētājs ir šī Līguma
dalībnieks. Sabiedrības akciju iegūšanas gadījumā
Sabiedrības jaunais akcionārs uzreiz kļūst par šī
Līguma dalībnieku, bez papildu piekrišanas
sniegšanas. Atkarībā no attiecīgās akciju kategorijas
ieguves persona kļūst par Sabiedrības Dibinātāju vai
Ieguldītāju. Ja kāda persona atsakās pievienoties
šim Līgumam vai pildīt šī Līguma noteikumus, ir
uzskatāms, ka Sabiedrības akciju atsavināšana nav
notikusi un ir spēkā neesoša.

4.6. Any holder of any shares in the Company is a party
to this Agreement. Upon the acquisition of shares of
the Company, the new shareholder of the Company
shall instantly become a party to this Agreement
without submitting any additional consent.
Depending on the respective class of shares, the
person shall become either a Founder or Investor of
the Company. Should any person refuse to accede
this Agreement or to comply with the provisions
thereof, the disposal of the Company’s shares shall
be deemed null and void.

4.7. Ja B kategorijas akcijas ir atsavinātas neievērojot
Līguma 4.1., 4.2. un 4.3. punktā minētos
nosacījumus un kārtību, ir uzskatāms, ka B
kategorijas akciju atsavināšana un iegāde nav
notikusi, ir spēkā neesoša, un Sabiedrības valde
nereģistrē šādas izmaiņas akcionāru reģistrā.

4.7. In the event of failure to comply with the terms and
procedure prescribed by Clauses 4.1, 4.2 and 4.3 of
the Agreement upon disposal of the Class B shares,
it shall be deemed that the disposal and acquisition
of the Class B shares is null and void, and the
Company’s Management Board shall not register
such changes in the Company’s shareholder
register.

4.8. Dibinātājiem ir tiesības pieprasīt, lai Ieguldītāji
obligāti atsavinātu visas B kategorijas akcijas par
labu Dibinātājiem sekojošos gadījumos:

4.8. The Founders shall have the right to request
compulsory transfer of all Class B shares of the
Investors in favour of the Founders in the following
situations:
4.8.1. 7 (seven) years have passed since the
Company was founded, and the Founders
have taken a decision to decrease the
Company’s share capital by cancelling all
Class B shares of the Company in order to:
4.8.1.1. issue a public offering and list Class A
shares of the Company on a regulated
marketplace;
4.8.1.2. sell a majority of at least 50% (fifty per
cent) plus 1 (one) share of all Class A
shares of the Company to a third
party.
4.8.2. The Founders have acquired at least 95%
(ninety-five per cent) of the Company’s
Class B shares.

4.8.1. kopš Sabiedrības dibināšanas ir pagājuši 7
(septiņi) gadi un Dibinātāji ir pieņēmuši
lēmumu veikt Sabiedrības pamatkapitāla
samazināšanu, dzēšot visas Sabiedrības B
kategorijas akcijas, lai:
4.8.1.1. izteiktu publisko piedāvājumu un kotētu
Sabiedrības A kategorijas akcijas
regulētajā tirdzniecības vietā;
4.8.1.2. atsavinātu vairākumu jeb vismaz 50%
(piecdesmit procentus) un 1 (vienu) no
visām
Sabiedrības A kategorijas
akcijām trešajai personai.
4.8.2. Dibinātāji ir iegādājušies vismaz 95%
(deviņdesmit
piecus
procentus)
no
Sabiedrības B kategorijas akcijām.
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4.9. Dibinātājiem izdodot Līguma 4.8. punktā minēto B
kategorijas
akciju
atpirkšanas
pieprasījumu,
Ieguldītājam ir pienākums un tas apņemas 120
(viens simts divdesmit) dienu laikā pievienoties
līgumam par Ieguldītājam piederošo Sabiedrības B
kategorijas
akciju
atsavināšanu
par
labu
Dibinātājiem.

4.9. Upon issuing the request for redemption of the
Class B shares referred to in Clause 4.8 of the
Agreement, Investors shall be obliged and agree to
join an agreement on sale of Class B shares owned
by the Investors in favour of the Founders within 120
(one hundred twenty) days.

4.10. Ja Ieguldītājs Līguma 4.9. punktā noteiktajā
termiņā nav parakstījis Līguma 4.9. punktā minēto
B kategorijas akciju atsavināšanas līgumu,
uzskatāms, ka Ieguldītājs ir piekritis līguma
nosacījumiem
un
Ieguldītājam
piederošās
sabiedrības B kategorijas akcijas ir atsavinātas par
labu Dibinātājiem.

4.10. Should an Investor fail to sign the agreement on
sale of the Class B shares referred to in Clause 4.9
of the Agreement within the time-limit prescribed by
Clause 4.9 of the Agreement, it shall be deemed
that the Investor has agreed to the conditions of
said agreement and the Class B shares owned by
the Investor have been alienated in favour of the
Founders.

4.11. Līguma
4.8.
punktā
minētā
atpirkšanas
pieprasījuma gadījumā cena par vienas B
kategorijas akciju tiek noteikta, ņemot vērā
sekojošo:
4.11.1. Mediānu (Me) jeb centrālo vērtību no
visiem pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu
laikā veiktajiem B kategorijas akciju
pārdošanas
darījumiem;
vai
strīdus
gadījumā
4.11.2. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto
vērtību 1 (vienai) B kategorijas akcijai.
Sertificētu vērtētāju B kategorijas akcijas
novērtēšanai izvirza Sabiedrības valde.

4.11. In the case of the redemption request stated in the
Clause 4.8 of the Agreement, the price per one
Class B share shall be determined considering the
following:
4.11.1. The median (Me) or the central value of all the
share sales transactions carried out within the
last 12 (twelve) months; or in the event of a
dispute,
4.11.2. In accordance with the value of 1 (one) Class B
share determined by a certified evaluator. The
Company’s Management Board shall nominate
a certified evaluator for the valuation of the
Class B shares.

5. TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU

5. RIGHTS TO INFORMATION

5.1. Ieguldītājiem ir tiesības saņemt Sabiedrības valdes
ceturkšņa ziņojumu par Sabiedrības darbību.
5.2. Ieguldītāji apņemas sniegt prasīto personīgo un
finanšu informāciju (KYC datus), kas nepieciešama
atbilstības nodrošināšanai, pēc attiecīga valdes
pieprasījuma saņemšanas.

5.1. The Investors shall have the right to receive a
quarterly report on the Company’s operations
prepared by the Company’s Management Board.
5.2. Upon receipt of a respective request from the
Management Board, the Investors undertake to
provide the requested personal and financial
information (KYC data), which is necessary to
ensure compliance.

6. KONFIDENCIALITĀTE

6. CONFIDENTIALITY

6.1. Puses un to pārstāvji apņemas nodrošināt šī Līguma
izpildes sakarā iegūtās informācijas konfidencialitāti,
neizpaust
konfidenciālu
informāciju
trešajām
personām un neizmantot šādu informāciju jebkādā
veidā, kas var radīt kaitējumu Sabiedrībai un/vai šī
Līguma Pusēm.

6.1. The Parties and their representatives undertake to
ensure the confidentiality of any information
obtained through the execution of this Agreement,
not to disclose confidential information to any third
party and not to use such information in any way
that might cause damages to the Company and/or
the Parties to this Agreement.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN LĪGUMA
TERMIŅŠ

7. ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF THE
AGREEMENT

7.1. Līgums stājas spēkā no Sabiedrības dibināšanas
brīža, un ir spēkā līdz brīdim, kamēr Sabiedrībai ir B
kategorijas akcijas vai Sabiedrības likvidācijai.

7.1. The Agreement shall enter into force from
moment of the incorporation of the Company
shall remain in force while the Company has
Class B shares or until the liquidation of
Company.
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8. CITI NOTEIKUMI

8. MISCELLANEOUS

8.1. Līguma noteikumi, ciktāl tas iespējams, tiek iekļauti
Sabiedrības Statūtos. Pretrunu gadījumā starp
Sabiedrības Statūtiem un Līgumu, attiecībās starp
Pusēm, noteicošais ir šis Līgums. Gadījumā, ja kāds
no Līguma noteikumiem nevar tikt likumiski izpildīts,
Puses apņemas pielietot alternatīvus risinājumus
Līguma mērķu sasniegšanai Latvijas Republikas
normatīvo aktu ietvaros.

8.1. The provisions of the Agreement shall be included in
the Company’s Articles of Association to the extent
possible. In the event of any conflict between the
Company’s Articles of Association and the
Agreement, this Agreement shall prevail in relations
between the Parties. In the event any of the
provisions of the Agreement cannot be lawfully
complied with, the Parties undertake to apply
alternative solutions to reach the objectives of the
Agreement within the framework of the laws of the
Republic of Latvia.

8.2. Visi strīdi un domstarpības, kas saistīti ar Līguma
izpildi, risināmi pārrunu ceļā, bet, ja Pusēm
neizdodas vienoties – tiesas ceļā Latvijas
Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8.2. All disputes and disagreements related to execution
of the Agreement shall be resolved through
negotiation; if the Parties fail to come to an
agreement, such matters shall be decided by court,
under the procedure prescribed by the laws of the
Republic of Latvia.

8.3. Lai veiktu jebkādus grozījumus šajā Līgumā, ir
jāsaņem iepriekšēja Dibinātāju un Ieguldītāju
sapulcē izdota piekrišana, kurā piedalās un par
Līguma grozījumu veikšanu tiek nodotas vismaz
50% (piecdesmit procenti) un 1 (viena) balss no
visām A kategorijas turētāju balsīm un vismaz 50%
(piecdesmit procenti) un 1 (viena) balss no visām B
kategorijas turētāju balsīm.

8.3. Any amendments to this Agreement shall require
prior consent issued by a meeting of the Founders
and the Investors at which at least 50% (fifty per
cent) plus 1 (one) of the votes of Class A shares and
at least 50% (fifty per cent) plus 1 (one) of the votes
of the Class B shareholder are represented and cast
in favour.

8.4. Līgums ir saistošs Pušu tiesību
pārņēmējiem un mantiniekiem.

saistību

8.4. The Agreement shall be binding upon successors to
rights and obligations and the heirs of the Parties.

8.5. Līguma sadaļu virsraksti ir paredzēti vienīgi Līguma
pārskatāmībai un nav izmantojami Līguma
interpretācijā.

8.5. The section headings of the Agreement are intended
only for readability of the Agreement and shall not
be used to interpret the Agreement.

8.6. Visi šajā
Līguma minētie
paziņojumi un
korespondence
(iesniegumi,
paziņojumi,
brīdinājumi) tiek sagatavoti elektroniski, un nosūtīti
uz katras Puses elektronisko pasta adresi. Pušu
kontaktinformācija tiek uzturēta un atjauninātā
Valdes izvēlētā informācijas sistēmā.

8.6. All notifications mentioned in the Agreement as well
as correspondence (applications, notifications,
warnings) shall be prepared electronically and sent
to each Party’s e-mail address. Contact details of
the Parties shall be kept and updated in an
information system chosen by the Management
Board.

8.7. Līguma 8.6. punktā minētie sūtījumi tiek uzskatīti par
saņemtiem 2 (otrajā) darba dienā pēc to
nosūtīšanas.

8.7. The notifications and correspondence mentioned in
Clause 8.6 above of the Agreement shall be
deemed received on the 2 (second) business day
after sending.

8.8. Līgums ir sagatavots latviešu un angļu valodā, uz
7 (septiņām) lapām un ir spēkā bez Dibinātāja vai
Ieguldītāja paraksta. Oficiālais Līguma eksemplārs ir
nodots glabājumā pie Sabiedrības valdes un
pieejams jebkuram Dibinātājam vai Ieguldītājam pēc
iepriekšēja pieprasījuma, jebkādu nesakritību
gadījumā uzskatāms, ka oriģinālais Līgums atrodas
pie
Sabiedrības
valdes.
Strīdus
gadījumā
noteicošais ir teksts latviešu valodā.

8.8. The Agreement is drawn up in Latvian and English
language on 7 (seven) pages and shall be valid
without the signature of the Founder or the Investor.
An official copy of the Agreement is handed over to
the Company’s Management Board and shall be
available to any Founder or Investor upon request,
in case in the event of any discrepancies it is
deemed that the original copy of the Agreement is
held by the Management Board. In the event of any
conflict between the Latvian and English versions of
the Agreement, the Latvian version shall prevail.

un
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