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LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE 
___________________________________________________________ 

protokola izraksts 
 

 
 

Rīgā Nr.69   2009.gada 13.oktobrī 
 
 

78.§ 
 

Par informat īvo ziņojumu "Par akciju sabiedr ību "Parex banka""  

TA-3670-IP 
__________________________________________________________ 

(A.Ūbelis, M.Pietkevičs, M.Bičevskis, I.Mēkons, V.Dombrovskis) 
 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par valsts 
atbalsta restrukturizācijas plāna saskaņošanas gaitu ar Eiropas Komisiju un 
izmaiņām akciju sabiedrības "Parex banka" valsts atbalsta restrukturizācijas 
plānā. 

2. Finanšu ministrijai pēc saskaņošanas ar Latvijas Banku un Finanšu un 
kapitāla tirgus komisiju turpināt konsultācijas ar Eiropas Komisiju par valsts 
atbalsta restrukturizācijas plāna pilnveidošanu.  

3. Finanšu ministrijai nodrošināt akciju sabiedrības "Parex banka" valsts 
atbalsta restrukturizācijas plāna iesniegšanu Eiropas Komisijā ar Eiropas 
Komisiju saskaņotā termiņā. 

4. Akciju sabiedrības "Parex banka" valsts atbalsta restrukturizācijas 
plāna kopiju, pēc iesniegšanas Eiropas Komisijā, nosūtīt Valsts kancelejai.  

5. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", 
izpildot Ministru kabineta 2009.gada 24.marta lēmumu (prot. Nr.21 76.§, 
3.punkts) un Ministru kabineta 2009.gada 8.maija lēmumu (prot. Nr.1.§, 
3.punkts) ir palielinājusi līdzdalību akciju sabiedrībā "Parex banka", parakstoties 
uz akciju sabiedrības "Parex banka" 140 750 000 vārda akcijām ar balsstiesībām 
par nominālvērtību 1 lats un apmaksājot tās. 

6. Lai nodrošinātu akciju sabiedrības "Parex banka" kapitāla 
pietiekamību, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 59.5 panta pirmo daļu un atbilstoši 
Eiropas Komisijas lēmumam par plānotā atbalsta saderību ar Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma nosacījumiem, valstij, netieši ar valsts akciju sabiedrības 
"Privatizācijas aģentūra" starpniecību, palielināt būtisku līdzdalību akciju 
sabiedrībā "Parex banka", iegādājoties jaunās emisijas vārda 24 250 000 akcijas 
bez balsstiesībām par nominālvērtību 1 lats. 
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7. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām" 98.panta trešo daļu dot piekrišanu valsts akciju sabiedrības 
"Privatizācijas aģentūra" valdei palielināt līdzdalību akciju sabiedrībā "Parex 
banka", iegādājoties jaunās emisijas vārda 24 250 000 akcijas bez balsstiesībām 
par nominālvērtību 1 lats. 

8. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāru 
sapulce pēc tam, kad būs izpildīti visi priekšnosacījumi akciju pirkuma 
pārdevuma darījuma ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku otrā posma 
noslēgumam, konvertēs jaunās emisijas 24 250 000 vārda akcijas bez 
balsstiesībām uz akcijām ar balsstiesībām, un ka daļu no šīm akcijām iegādāsies 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, kā norādīts informatīvajā ziņojumā. 

9. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija atbalsta un uzskata par pamatotu akciju sabiedrības "Parex banka" 
pamatkapitāla palielināšanu atbilstoši šī protokollēmuma 6. un 8.punktā 
minētajām. 

10. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas 
aģentūra" kopīgi ar akciju sabiedrību "Parex banka" ir nosūtījusi vēstuli Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankai ar lūgumu sniegt Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības bankas piekrišanu akciju sabiedrības "Parex banka" pamatkapitāla 
palielināšanai, izdodot 24 250 000 jaunas akciju sabiedrības "Parex banka" 
vārda akcijas bez balsstiesībām atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītājam. 

11. Ņemot vērā to, ka Latvijas Republika ir viena no līgumslēdzējām 
pusēm Akciju pirkuma līgumā un Akcionāru līgumā, kas 2009.gada 23.jūlij ā 
noslēgti starp valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra", Latvijas 
Republiku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību 
"Parex banka", šī protokollēmuma 10.punktā minēto vēstuli uzskatīt kā saistošu 
arī Latvijas Republikai kā Akciju pirkuma līguma un Akcionāru līguma pusei. 

12. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" 
apliecinājumu, ka nav juridiska pamata apstrīdēt akciju sabiedrības "Parex 
banka" pārvaldes institūciju lēmumus vai Latvijas Republikas rīcību saistībā ar 
parasto akciju bez balsstiesībām emisiju (šī protokollēmuma 6.punkts), kā arī 
akciju sabiedrības "Parex banka" pārvaldes institūciju lēmumus vai Latvijas 
Republikas rīcību saistībā ar parasto akciju bez balsstiesībām konvertāciju uz 
parastajām akcijām ar balsstiesībām, kā norādīts informatīvajā ziņojumā (šī 
protokollēmuma 8.punkts). 
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13. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" iesniegt Valsts 
kancelejā precizētu Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarojuma 
vēstuli, no kuras nepārprotami būtu secināms, ka Jean Marc Peterschmitt kunga 
ieņemamais amats dod tiesības Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
vārdā uzņemties 2009.gada 9.oktobra vēstulē minētās saistības.  

 
Ministru prezidents V.Dombrovskis 

 
 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane 


