
 

 

 

 

 

 AgroCredit Latvia Pārvaldītāju darījumi  

Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523 

Mārupe, Latvija, 2020-01-29 CET -- SIA AgroCredit Latvia ir saņēmusi personas, kas veic 

pārvaldības pienākumus paziņojumu par darījumiem ar obligācijām. Sīkāka informācija 

pielikumā. 

 

Ģirts Vinters  

Valdes priekšsēdētājs  

t.67422208, girts.vinters@agrocredit.lv 
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 REGULAS Nr. 2016/523 PIELIKUMS 

Veidne ziņošanai par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar 

tām cieši saistītu personu darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai 

1. Sīkāka informācija par personām, kas veic pārvaldības pienākumus / ar tām cieši saistītām 

personām 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA DG Ieguldījumi 

2. Paziņojuma iemesls 

a) Amats/statuss Ar SIA AgroCredit Latvia Valdes priekšsēdētāju Ģirtu Vinteru cieši 

saistīta persona 

b) Sākotnējais 

paziņojums/grozījums 

Sākotnējais paziņojums 

3. Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoļu platformu, izsoļu rīkotāju 

vai izsoļu uzraugu 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA AgroCredit Latvia 

b) LEI 097900BGLZ0000056062 

4. Ziņas par darījumu(-iem): iedaļas, kas jāatkārto par i) katru instrumentu veidu; ii) katru 

darījumu veidu; iii) katru datumu; un iv) katru vietu, kur tikuši veikti darījumi 

a) Finanšu instrumenta 

apraksts, instrumenta 

veids 

Identifikācijas kods 

SIA AgroCredit Latvia obligācijas 

ISIN kods: LV0000802106 

b) Darījuma raksturojums Pirkšana  

c) Cena(-as) un apjoms(-i) Cena(-as) Apjoms(-i) 

 5026.25.00 EUR  20 105.00 EUR 
 

d) Apkopotā informācija 

— Kopējais apjoms 

— Cena 
 

Kopējais apjoms (4 obligācijas): 20 105.00 EUR 

Cena par 1 obligāciju: 5 026.25 EUR 

e) Darījuma datums 2020-01-27 

f) Darījuma vieta Ārpus tirdzniecības vietas 

 



 
 REGULAS Nr. 2016/523 PIELIKUMS 

Veidne ziņošanai par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar 

tām cieši saistītu personu darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai 

1. Sīkāka informācija par personām, kas veic pārvaldības pienākumus / ar tām cieši saistītām 

personām 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA KEY Investments 

2. Paziņojuma iemesls 

a) Amats/statuss SIA AgroCredit Latvia valdes locekļa Jāņa Kārkliņa saistītā persona 

b) Sākotnējais 

paziņojums/grozījums 

Sākotnējais paziņojums 

3. Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoļu platformu, izsoļu rīkotāju 

vai izsoļu uzraugu 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA AgroCredit Latvia 

b) LEI 097900BGLZ0000056062 

4. Ziņas par darījumu(-iem): iedaļas, kas jāatkārto par i) katru instrumentu veidu; ii) katru 

darījumu veidu; iii) katru datumu; un iv) katru vietu, kur tikuši veikti darījumi 

a) Finanšu instrumenta 

apraksts, instrumenta 

veids 

Identifikācijas kods 

SIA AgroCredit Latvia obligācijas 

ISIN kods: LV0000802106 

b) Darījuma raksturojums Pārdošana  

c) Cena(-as) un apjoms(-i) Cena(-as) Apjoms(-i) 

 5 210.97 EUR  1 099 515.14 EUR 
 

d) Apkopotā informācija 

— Kopējais apjoms 

— Cena 
 

Kopējais apjoms (211 obligācijas): 1 099 515.14 EUR 

Cena par 1 obligāciju: 5 210.97 EUR 

e) Darījuma datums 2019.gada 26.novembris 

f) Darījuma vieta Ārpus tirdzniecības vietas 

 



 
 REGULAS Nr. 2016/523 PIELIKUMS 

Veidne ziņošanai par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar 

tām cieši saistītu personu darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai 

1. Sīkāka informācija par personām, kas veic pārvaldības pienākumus / ar tām cieši saistītām 

personām 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA KEY Investments 

2. Paziņojuma iemesls 

a) Amats/statuss SIA AgroCredit Latvia valdes locekļa Jāņa Kārkliņa saistītā persona 

b) Sākotnējais 

paziņojums/grozījums 

Sākotnējais paziņojums 

3. Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoļu platformu, izsoļu rīkotāju 

vai izsoļu uzraugu 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA AgroCredit Latvia 

b) LEI 097900BGLZ0000056062 

4. Ziņas par darījumu(-iem): iedaļas, kas jāatkārto par i) katru instrumentu veidu; ii) katru 

darījumu veidu; iii) katru datumu; un iv) katru vietu, kur tikuši veikti darījumi 

a) Finanšu instrumenta 

apraksts, instrumenta 

veids 

Identifikācijas kods 

SIA AgroCredit Latvia obligācijas 

ISIN kods: LV0000802106 

b) Darījuma raksturojums Pirkšana  

c) Cena(-as) un apjoms(-i) Cena(-as) Apjoms(-i) 

 5 000.00 EUR  40 000.00 EUR 
 

d) Apkopotā informācija 

— Kopējais apjoms 

— Cena 
 

Kopējais apjoms (8 obligācijas): 40 000.00 EUR 

Cena par 1 obligāciju: 5 000.00 EUR 

e) Darījuma datums 2019-12-30 

f) Darījuma vieta Ārpus tirdzniecības vietas 

 



 
 REGULAS Nr. 2016/523 PIELIKUMS 

Veidne ziņošanai par personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar 

tām cieši saistītu personu darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai 

1. Sīkāka informācija par personām, kas veic pārvaldības pienākumus / ar tām cieši saistītām 

personām 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA My HR 

2. Paziņojuma iemesls 

a) Amats/statuss Ar SIA AgroCredit Latvia Valdes priekšsēdētāja Ģirta Vintera laulāto 

Daigu Vinteri cieši saistīta persona 

b) Sākotnējais 

paziņojums/grozījums 

Sākotnējais paziņojums 

3. Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoļu platformu, izsoļu rīkotāju 

vai izsoļu uzraugu 

a) Vārds, uzvārds / 

nosaukums 

SIA AgroCredit Latvia 

b) LEI 097900BGLZ0000056062 

4. Ziņas par darījumu(-iem): iedaļas, kas jāatkārto par i) katru instrumentu veidu; ii) katru 

darījumu veidu; iii) katru datumu; un iv) katru vietu, kur tikuši veikti darījumi 

a) Finanšu instrumenta 

apraksts, instrumenta 

veids 

Identifikācijas kods 

SIA AgroCredit Latvia obligācijas 

ISIN kods: LV0000802106 

b) Darījuma raksturojums Pārdošana  

c) Cena(-as) un apjoms(-i) Cena(-as) Apjoms(-i) 

 5026.25.00 EUR  20 105.00 EUR 
 

d) Apkopotā informācija 

— Kopējais apjoms 

— Cena 
 

Kopējais apjoms (4 obligācijas): 20 105.00 EUR  

Cena par 1 obligāciju: 5 026.25 EUR 

e) Darījuma datums 2020-01-27 

f) Darījuma vieta Ārpus tirdzniecības vietas 

 


