
 

GROZĪJUMI 
KOMANDĪTSABIEDRĪBAS LĪGUMĀ NR. 2017 - 211, KAS NOSLĒGTS 

2017.GADA 16.NOVEMBRĪ  
 

Rīgā, 2018.gada __.martā   

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas numurs 
50103744891, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija, turpmāk – Speciālais 

Komandīts, kuru pārstāv tās _______, no vienas puses, 

un 

SIA “ZGI Capital” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, reģistrācijas numurs 
40003773958, juridiskā adrese Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV - 1048, turpmāk – 
Komplementārs, kuru pārstāv ____, no otras puses un 

turpmāk kopā dēvēti par Biedriem, 

ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus par pieprasīto izmaiņu veikšanu 

šajā Komandītsabiedrības līgumā, vienojas  

(I) izteikt jaunā redakcijā šādus punktus: 

14.3. (3) e. “Interešu konflikta izvērtēšanas mērķiem Komplementārs nav tiesīgs Fonda 
vārdā veikt Ieguldījumu tādā Komersantā, kurā Komersanta tiešais vai netiešais 
dalībnieks, akcionārs vai personālsabiedrības biedrs ir juridiska persona, kas reģistrēta 
saskaņā ar kādas no Teritorijām tiesību aktiem un jurisdikciju, vai kur konkrētā 

Komersanta tiešais vai netiešais dalībnieks, akcionārs vai personālsabiedrības 
dalībnieks (līdz pat patiesajiem labuma guvējiem – fiziskām personām) nav nosakāms 

pēc publiskajos reģistros pieejamās informācijas, izņemot gadījumus, kad (a) izvērtējot 
Komplementāra sagatavotos dokumentus, kas apliecina Interešu konflikta neesamību, 
kā arī citus plānotā Ieguldījuma apstākļus, saņemta iepriekšēja Fonda Konsultatīvās 
padomes rakstiska piekrišana, (b) šo informāciju iesniedz Komersants, (c) patiesā 
labuma guvēji nav zināmi, bet Komersanta dalībnieka darbību uzrauga valsts pārvaldes 

iestādes, piemēram, FKTK, (d) izpildot likumā noteiktās prasības, nav iespējams 
noskaidrot citu patiesā labuma guvēju, un nepastāv apstākļi, kas likuma subjektam 
liedz par patiesā labuma guvēju uzskatīt komersanta dalībnieka augstākās pārvaldības 
institūcijas locekli; vai (e) nav nepieciešams saskaņā ar Likuma prasībām;”, 

 

23.3. (1) h. “Aizliegums Komersantam un tā dalībniekiem uzņemt kā Komersanta 
dalībniekus tādas personas un pieņemt no tādām personām jaunus ieguldījumus vai 

finansējumu, (izņemot banku finansējumu, finansējumu no citiem riska kapitāla 
fondiem vai finansējumu no ES dalībvalstu biržā kotētas publiskas sabiedrības), kas 
reģistrētas Teritoriju jurisdikcijā saskaņā ar to tiesību aktiem. Aizliegums ir attiecināms 
arī tajā gadījumā ja (i) konkrētās personas jebkāds tiešais vai netiešais dalībnieks vai 

personālsabiedrības biedrs ir persona, kas reģistrēta Teritoriju jurisdikcijā saskaņā ar 
to tiesību aktiem un/vai (ii) ja personas identitāti un patiesos labuma guvējus, izņemot 

attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu vai Eiropas Savienības dalībvalstu biržā kotētu 
akciju sabiedrību, nav iespējams noteikt pēc publiskajos reģistros pieejamās 
informācijas, izņemot gadījumus, kad (a) izvērtējot Komersanta sagatavotos 
dokumentus, kas apliecina iepriekšminēto personu identitāti un patiesos labuma 
guvējus, saņemta iepriekšēja Fonda Konsultatīvās padomes rakstiska piekrišana, (b) 
patiesā labuma guvēji nav zināmi, bet Komersanta dalībnieka darbību uzrauga valsts 
pārvaldes iestādes, piemēram, FKTK, (c) izpildot likumā noteiktās prasības, nav 

iespējams noskaidrot citu patiesā labuma guvēju, un nepastāv apstākļi, kas likuma 
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subjektam liedz par patiesā labuma guvēju uzskatīt komersanta dalībnieka augstākās 
pārvaldības institūcijas locekli; vai (d) attiecīgo personu iedentitātes un patiesā labuma 

guvēju atklāšana nav nepieciešams saskaņā ar Likuma prasībām;”, 

 

Pielikuma – F “Fonda biedra pieteikums” 7. punkta p. apakšpunkts: “Komandīts ir 
klasificējams kā viens no trim šādiem ieguldītāju veidiem Likuma izpratnē – (i) 
profesionāls ieguldītājs, (ii) ieguldītājs, kurš atzīts par profesionālu ieguldītāju vai (iii) 
ieguldītājs, kurš nav (i) vai (ii) punktā minētais ieguldītājs, bet sniedz Līguma 

4.1.punktā noteikto apliecinājumu un apņemas ieguldīt Parakstīto kapitālieguldījumu 
ne mazāk kā Līguma 4.1.punktā noteiktajā apmērā;”, 

 

(II) 22.1. (6) punktu dzēst; 

(III) Papildināt 22.2. punktu ar jaunu apakšpunktu (13) šādā redakcijā: 

 “Komplementārs (neierobežoti) ir pilnībā atbildīgs par Fonda saistībām un parādiem, kas 
pārsniedz Fonda aktīvu vērtību, tajā skaitā Iemaksāto kapitālieguldījumu summu.”. 

 

Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

Šis pielikums var tikt noslēgts neierobežotā eksemplāru skaitā, no kuriem katrs tiks uzskatīts 
par oriģinālu un visi pielikuma eksemplāri kopā veido vienu un to pašu Līgumu. 

Šis pielikums sākotnēji tiek sastādīts un parakstīts 4 (četros) eksemplāros ar vienādu juridisko 
spēku. Komplementārs, Fonds un Speciālais Komandīts katrs saņem vienu šī pielikuma 
eksemplāru, un viens pielikuma eksemplārs ir paredzēts iesniegšanai FKTK. 

 

Sabiedrības biedru paraksti: 

 

  


