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APSTIPRINĀTI 

akciju sabiedrības “CATA”  

ārkārtas akcionāru  

2022.gada 7.oktobra 

sapulcē, prot. Nr.3 

 

 

Akciju sabiedrības “CATA” 

statūti 

jaunā redakcijā 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “CATA”, turpmāk tekstā - Sabiedrība. 

 

1.2. Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora:  

1.2.1. citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39); 

1.2.2. pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31); 

1.2.3. automobiļu apkope un remonts (45.20); 

1.2.4. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20); 

1.2.5. kultūras iestāžu darbība (90.04); 

1.2.6. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41); 

1.2.7. sauszemes transporta palīgdarbības (52.21). 

 

2. Pamatkapitāls un akciju veidi 

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 496 689.60 euro (viens miljons četri simti deviņdesmit seši 

tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro 60 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 

1 069 064 (viens miljons sešdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit četrām) akcijām. Vienas 

akcijas vērtība ir 1.40 euro.  

 

2.2. Visas 1 069 064 Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas un tām visām ir vienādas 

tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām 

akcionāru sapulcē. 

 

2.3. Visas Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. 

 

2.4. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas. 

 

3. Sabiedrības pārvalde 

3.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir akcionāru sapulce. 

 

3.2. Akcionāru sapulču starplaikā akcionāru intereses pārstāv padome, kas ir Sabiedrības 
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pārraudzības institūcija. Padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem. Padomes sēdes var 

tikt organizētas klātienē, attālināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot videokonferences, 

konferences zvanu, kā arī citus informācijas tehnoloģiju rīkus. 

 

3.3. Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kura vada un pārstāv Sabiedrību un kura sastāv no 2 

(diviem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un viena valdes locekļa. Valdes 

locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.  

 

3.4. Šādu svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir  nepieciešama padomes piekrišana: 

3.4.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

3.4.2. tādu darījumu slēgšana par summu, kas pārsniedz 200 000.00 euro (divi simti 

tūkstošus euro un 00 centi); 

3.4.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām par 

summu, kas pārsniedz 200 000.00 euro (divi simti tūkstošus euro un 00 centi); 

3.4.4. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 

3.4.5. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana.  

 

4. Akciju atsavināšana 

4.1. Akciju pārdošanai ir nepieciešama akcionāru sapulces piekrišana. 

 

4.2. Akcionāru sapulce var atteikt dot piekrišanu pārdošanas darījumam, ja darījuma rezultātā 

iestājas kāds no šādiem gadījumiem: 

4.2.1. ja darījuma rezultātā personas vai vairāku personu grupa, kas uz vienošanās pamata 

rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūst līdzdalību, kura aptver 50 un vairāk 

procentu no Sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai dod 

iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas 

noteikšanu; 

4.2.2. ja finanšu līdzekļi, kurus izmanto Sabiedrības akciju iegūšanai, iegūti neparastos 

vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu 

tiesiska ieguve; 

4.2.3. ja personas, kas darījuma rezultātā iegūst akcijas, ir pildījušas valdes vai padomes 

locekļa pienākumus citā komercsabiedrībā un savas nolaidības dēļ vai tīši 

novedušas šo komercsabiedrību līdz kriminālsodāmai maksātnespējai vai 

bankrotam; 

4.2.4. ja personai, kas darījuma rezultātā iegūs akcijas, nav pieredzes attiecīgajā 

komercdarbības jomā; 

4.2.5. ja personai, tai skaitā arī juridiskās personas, kas darījuma rezultātā iegūst akcijas, 

dalībniekiem, nav nevainojama reputācija un brīvais kapitāls akciju iegūšanai; 

4.2.6. ja ir citi apstākļi, kas liek apšaubīt personas, kas iegūs akcijas, iesaistīšanās 

lietderību. 

4.3. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no personām, kas vēlas iegūt 
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Sabiedrības akcijas, lai spriestu par to finanšu stāvokli un reputāciju, šajā nolūkā pārbaudot 

minēto personu finanšu resursu pietiekamību, līdzšinējo darbību, kompetenci un pieredzi, 

kā arī pieprasīt no šīm personām valsts iestādēs iesniegto ienākumu deklarāciju kopijas. 

Pieprasītās informācijas neiesniegšana Sabiedrībai tiek uzskatīta par iemeslu, lai akcionāru 

sapulce atteiktu piekrišanu darījumam. 

 

4.4. Akciju pārdošanas gadījumā esošiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz 

pārdodamajām akcijām. 

 

4.5. Gadījumos, kad saņemti vairāku akcionāru pieteikumi pirmpirkuma tiesību izmantošanai, 

iegādājamās akcijas tiek sadalītas pārdošanai proporcionāli katram akcionāram piederošo 

akciju nominālvērtībai. 

 

5. Citi noteikumi 

5.1. Ja kāds no šo statūtu punktiem zaudē likumīgo spēku, tas nav attiecināms uz citiem 

noteikumiem. Ja šie statūti nesatur precīzus norādījumus, tad izmantojamas likumu 

normas. 

 

5.2. Ja likumos tiek izdarītas izmaiņas, kas izsauc pretrunas ar šiem statūtiem, tad spēkā ir 

likumu noteiktās normas. 

 

Cēsīs  

Valdes priekšsēdētājs   M.Ozoliņš 

 

Akcionāru sapulces vadītāja 

 

Akcionāru sapulces sekretārs 

 

Akcionāru sapulces protokola 

pareizības apliecinātājs 

  

A.Gulbe 

 

D.Dubulte 

 

M.Ozoliņš 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU. 

 


