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Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 

lēmums Nr. 22 

(prot. Nr. 11 2. p.) 

 

Rīgā 2020. gada 3. martā 
 

PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "CITADELE BANKA" SUBORDINĒTO OBLIGĀCIJU 

PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU UN PAMATPROSPEKTA APSTIPRINĀŠANU 
 

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese – Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050), izskatījusi akciju 

sabiedrības "Citadele banka" (adrese – Republikas laukumā 2A, Rīgā, LV-1010, vienotais 

reģistrācijas Nr. 40103303559) (turpmāk arī – Banka) 21.02.2020., 28.02.2020. un 

02.03.2020. iesniegtos dokumentus obligāciju publiskā piedāvājuma izteikšanai un 

pamatprospekta apstiprināšanai, konstatēja, ka: 

 

1. Bankas ārkārtas akcionāru sapulce 20.02.2020. (protokols Nr. 1/2020) pieņēma lēmumu 

apstiprināt Bankas subordinēto obligāciju emisiju ar kopējo emisijas apmēru līdz 30 000 000 

euro (trīsdesmit miljoni euro) un termiņu līdz 10 (desmit) gadiem. Minētā sapulce pilnvaroja 

Bankas valdi veikt visas darbības, kas nepieciešamas subordinēto obligāciju emisijai, publiskā 

piedāvājuma izteikšanai un obligāciju iekļaušanai regulētā tirgū, tai skaitā apstiprināt, 

parakstīt, ja nepieciešams, grozīt, iesniegt un reģistrēt emisijas prospektu Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijā, kā arī pilnvaroja Bankas valdi noteikt obligāciju skaitu, obligācijas 

nominālvērtību, gada procentu likmi un kupona maksājumu skaitu gadā, sākotnējās 

izvietošanas cenu, emisijas un dzēšanas datumus, kā arī citus Bankas subordinēto obligāciju 

emisijas un publiskā piedāvājuma noteikumus. 

 

2. Bankas valde 20.02.2020. (protokols Nr. 3/7/2020) apstiprināja Bankas pamatprospektu. 

Bankas valde 02.03.2020. (protokols Nr. 1/9/2020) apstiprināja precizētu Bankas 

pamatprospektu. 

 

Banka iesniegumā un obligāciju pamatprospektā norādījusi, ka obligācijas vēlas publiski 

piedāvāt Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.  

 

3. Dokumenti, kas iesniegti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā pamatprospekta 

apstiprināšanai, atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 14. panta otrās un trešās daļas 

prasībām. Iesniegtais pamatprospekts ir sagatavots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski 

piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 

2003/71/EK (turpmāk – Prospektu Regula) 8. panta 1., 2., 6. un 8. punkta un 16. panta, 
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Finanšu instrumentu tirgus likuma 17. panta astotās daļas un Komisijas Deleģētās regulas 

(ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, 

kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un 

ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004, prasībām.  

 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Prospektu Regulas 20. panta 2. punktu un Finanšu 

instrumentu tirgus likuma 14. panta trīspadsmito daļu,  

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Citadele banka" subordinēto obligāciju pamatprospektu.  

 

2. Noteikt, ka subordinēto obligāciju pamatprospekta ietvaros akciju sabiedrība "Citadele 

banka" ir tiesīga izteikt subordinēto obligāciju publiskos piedāvājumus 30 000 000 euro 

(trīsdesmit miljoni euro) apmērā. 

 

3. Noteikt, ka katrs publiskais piedāvājums izsakāms atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma 

galīgajiem noteikumiem. 

 

4. Nosūtīt Lietuvas un Igaunijas finanšu uzraudzības iestādei apliecinājumu, ka akciju 

sabiedrības "Citadele banka" subordinēto obligāciju pamatprospekts ir sagatavots saskaņā ar 

prasībām, kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos par pamatprospekta saturu un 

sagatavošanas kārtību, un pamatprospekta kopiju. 

 

5. Ievietot šā lēmuma un akciju sabiedrības "Citadele banka" subordinēto obligāciju 

pamatprospekta tekstu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā internetā. 

 

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

padomes loceklis,  

Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors    Gvido Romeiko  

                               

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


