Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Rīgas acs”
STATŪTI

Rīga, 2020

1. Firma
Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas acs”.

2. Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls ir 721 393 EUR. Pamatkapitāls sadalīts 721 393 daļās, vienas
daļas nominālvērtība ir 1 EUR.

3. Sabiedrības komercdarbības veidi
(NACE klasifikators):
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11);
datorprogrammēšana (62.01);
datoriekārtu darbības pārvaldīšana (62.03);
tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
u. c. statūtos paredzētā darbība (00.00).

4. Valde
Sabiedrības valde sastāv no 1 (viena) valdes locekļa.

5. Nozīmīgas korporatīvas darbības
Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieka piekrišana šādu
jautājumu izlemšanai:
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

tāda darījuma slēgšana, kura summa pārsniedz 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši
euro) bez pievienotās vērtības nodokļa;
nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana kapitālsabiedrības
vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, kapitālsabiedrības veikto obligāciju
emisija;
aizņēmuma līgumu slēgšana;
cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana kapitālsabiedrības vārdā, izņemot, ja tas
tiek veikts kapitālsabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
lēmumu pieņemšana par kapitālsabiedrības amatpersonu un darbinieku
atalgojuma politiku, piemaksu sistēmu, kā arī atalgojuma sistēmas principu,
kritēriju, struktūras noteikšanu vai grozīšanu;
kapitālsabiedrības līdzdalības iegūšana, tās palielināšana vai samazināšana citās
sabiedrībās un kapitālsabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības
iegūšana, tās palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

tādu darījumu noslēgšana, kas netiek slēgti kapitālsabiedrības parasti veicamās
komercdarbības ietvaros;
konkrētu darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto
komercdarbību;
kredītu (aizdevumu) izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
vispārīgo komercdarbības principu noteikšana;
Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
citas darbības, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka (akcionāra) tiesību maiņu
vai viņa interešu būtisku aizskārumu.

6. Padome
Sabiedrībai nav padomes.

7. Statūtu parakstīšanas vieta un laiks
Rīgā, /skatīt laika zīmogu/

8. Paraksti
/elektroniski parakstīts/ /Gints Zeltiņš/
/elektroniski parakstīts/ /Džineta Innusa/

