
maksātnespējīgās AS “PNB Banka” 
vienotais reģ.Nr. 40003072918 

maksātnespējas procesa administratoram Vigo KRASTIŅAM 
Elizabetes iela 15–2, Rīga, LV-1010 

un 
IPAS “PNB Asset Management” 

(vienotais reģ.Nr.40003411599) 
Valdei 

 
Rīgā, 2020.gada ___._____________ 

 
 

IESNIEGUMS 
 

Ar šo ____________________________________ vēlas piedalīties maksātnespējīgās AS “PNB Banka”, 
vienotais reģistrācijas Nr.40003072918, meitas uzņēmuma Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “PNB 
Asset Management” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003411599, juridiskā adrese – Ernesta Birznieka-Upīša 
iela 21, Rīga, LV-1011) valsts fondēto pensiju 2.pensiju līmeņa ieguldījumu plānu “PNB Aktīvais 
ieguldījumu plāns “GAUJA”, “PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns “VENTA” un “PNB Konservatīvais 
ieguldījumu plāns “DAUGAVA” pārvaldīšanas tiesību (turpmāk – “Izsolāmā manta”) izsolē, kas notiks 
2020.gada 29.aprīlī plkst.10:30, kā dalībnieks. 
 
Informācija par Izsoles pretendentu: 
 

Nosaukums  
Reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Persona (-s), ka paraksta iesniegumu iesniedzēja 
(Izsoles pretendenta) vārdā, amats, vārds, uzvārds, 
personas kods 

 

Personas (-u), kas paraksta iesniegumu iesniedzēja 
(Izsoles pretendenta) vārdā, paraksta tiesību 
apliecinošs dokuments 

 

Kontaktpersona, tālruņa numurs, elektroniskā pasta 
adrese 

 

Konta numurs  
Banka, SWIFT kods  

 
Parakstot šo iesniegumu, Izsoles pretendents apliecina / piekrīt: 

- elektroniskai saziņai ar Izsoles organizētāju, šim nolūkam izmantojot šajā iesniegumā norādīto 
izsoles pretendenta e-pasta adresi;  

- pēc pieprasījuma iesniegt dokumentus un informāciju, kas ļauj Izsoles organizētājam veikt Izsoles 
pretendenta pārbaudi saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likuma prasībām; 

- ka ir informēts par to, ka Izsoles organizētājs veic izsoles pretendenta  personas datu apstrādi 
Izsolāmās mantas izsoles procesa nodrošināšanai,  Pirkuma līguma un Darījuma konta līguma 
noslēgšanai un izpildei un Izsoles organizētāja leģitīmo interešu aizsardzībai, un, ka Izsoles 
organizētājs izsoles dalībnieka un tā pārstāvja personas datus iekļaus izsoles aktā, kas var tikt 
izsniegts izsoles dalībniekiem, un izsoles pretendents šādai rīcībai piekrīt un tam saistībā ar to nav 
un nebūs nekādu pretenziju pret Izsoles organizētāju 

- ka ir iepazinies ar Izsolāmas mantas sastāvu, faktisko un tiesisko stāvokli un atzīst to par atbilstošu 
savām interesēm un atsakās izvirzīt Izsoles organizētājam jebkādas pretenzijas saistībā ar to; 

- ka ir izvērtējis Izsolāmās mantas  izsoles noteikumus, Pirkuma līguma un Darījuma konta līguma 
projektus, atzīst tos par savstarpēji izdevīgiem un atsakās izvirzīt prasības par Pirkuma līguma un 
Darījuma konta līguma grozīšanu, atcelšanu utt. 

 
Izsoles pretendenta pārstāvja paraksts, tā atšifrējums: 
 
 
 
___________________ 


