PROSPECTUS
for the Mandatory Share Buy-back Offer of
Joint Stock Company
“Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”

1

Akciju sabiedrības
“Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”
akciju obligātās atpirkšanas
piedāvājuma
PROSPEKTS

1. Target Company
Firm name: Joint Stock Company “Rīgas
Elektromašīnbūves Rūpnīca”,
Registration No. 40003042006,
Legal Address: Rīga, Ganību dambis 53, LV1005, Latvia
Telephone No. +371 67381193
Fax No. +371 67382442
E-mail: office@rer.lv
Internet website: www.rer.lv

1. Mērķa sabiedrība
Firma:
Akciju
sabiedrība
“Rīgas
Elektromašīnbūves Rūpnīca”
Reģistrācijas Nr. 40003042006
Juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga LV1005, Latvija
Tālrunis: +371 67381193
Fakss +371 67382442
E-pasts: office@rer.lv
Interneta vietne: www.rer.lv

2. Offeror
Firm name: Measurestep Enterprises Limited
Registration No. HE153603
Registration Date: 3 November 2004
Registration Place: the Republic of Cyprus
Legal Address: Ioanni Kyriakidi 12A, Apostolos
Andreas, P.C 3067, Limassol, Cyprus.

2. Piedāvātājs
Firma: Measurestep Enterprises Limited
Reģistrācijas Nr. HE153603
Reģistrācijas datums: 2004. gada 3. novembris
Reģistrācijas vieta: Kipras Republika
Juridiskā adrese: Ioanni Kyriakidi 12A,
Apostolos Andreas, P.C 3067, Limassol, Kipra.

At the date of signing of this Prospectus the Offeror
directly and indirectly owns in total 97.23% of the
Target Company`s shares with voting rights.

Šī Prospekta parakstīšanas dienā Piedāvātājam
tieši un netieši pieder 97.23% Mērķa sabiedrības
balsstiesīgo akciju.

3. Type of the Offer
This is a mandatory share buy-back offer, issued in
accordance with Article 66 paragraph 4
subparagraph 1 of the Financial Instruments
Market Law (the Offer).

3. Piedāvājuma veids
Piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas
piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 66.panta ceturtās daļas pirmo punktu
(Piedāvājums).

4. Share ISIN Code
ISIN code for the shares that are included in
Nasdaq Riga Baltic Secondary List and registered
with the Nasdaq CSD SE: LV0000101012.

4. Akciju ISIN kods
Akcijām, kas iekļautas Nasdaq Riga biržas Baltijas
Otrajā Saraksta un reģistrētas Nasdaq CSD SE,
piešķirtais ISIN kods ir: LV0000101012.

ISIN code for the shares that are not in public
circulation: LV0000601144.

Akcijām, kas nav publiskajā apgrozībā, bet
reģistrētas Nasdaq CSD SE piešķirtais ISIN kods
ir: LV0000601144.

5. Share Buy-Back Price
The buy-back price for one share is set as: EUR
6.51 (six euro 51 cents). The price has been
determined in accordance with Article 74
paragraph 1 of the Financial Instrument Market
Law, by applying the method with the highest

5. Akcijas atpirkšanas cena
Vienas akcijas atpirkšanas cena ir noteikta EUR
6.51 (seši eiro 51 cents). Cena ir noteikta atbilstoši
Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās
daļas prasībām, izmantojot metodi ar augstāko
rezultātu: augstākā cena, par kādu Piedāvātājs ir
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outcome: the highest price at which the Offeror has
acquired the shares of the Target Company during
the last 12 (twelve) months.

iegādājies Mērķa sabiedrības akcijas pēdējo 12
(divpadsmit) mēnešu laikā.

6. Information on Procedures and Terms
for the Payment for the Shares
The payment for the shares will be made through
Investment brokerage company Veles International
Limited on the 5th (fifth) day after the expiry of the
term, referred to in Section 7 below, whereas if the
payment term falls on a day that is considered as a
holiday in accordance with the laws of the Republic
of Latvia, the payment shall be made on the
following business day.

6. Informācija par akciju apmaksas kārtību
un termiņiem
Maksa par akcijām tiek veikta ar ieguldījumu
brokeru sabiedrības Veles International Limited
starpniecību 5. (piektajā) dienā no 7. punktā minētā
termiņa beigām; gadījumā, ja maksājuma termiņš
iekrīt dienā, kas atbilstoši Latvijas Republikas
likumiem ir brīvdiena, tad maksājums tiks veikts
nākošajā darba dienā.

1) Payment for the Shares that are in the
Public Circulation
The payment for the shares that are in public
circulation will be carried out in accordance with the
procedure set forth by Nasdaq CSD SE.

1) Samaksa par akcijām, kas ir publiskā
apgrozībā
Samaksa par akcijām, kas ir publiskā apgrozībā,
notiks atbilstoši Nasdaq CSD SE noteiktajai
kārtībai.

The shareholder, accepting the offer for their
shares that are in public circulation, will receive the
payment for the shares through the credit
institutions or investment broker companies, where
their securities accounts are opened.

Akcionārs, kas ir pieņēmis savu publiskajā
apgrozībā esošo akciju atpirkšanas piedāvājumu,
samaksu par pārdotajām akcijām saņems ar
kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības,
kurā šim akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu
konts, starpniecību.

2) Payment for the Shares that are not in
the Public Circulation
The payment for the shares that are not in public
circulation will be made procedure set forth by
Nasdaq CSD SE.

2) Samaksa par akcijām, kas nav publiskā
apgrozībā
Samaksa par akcijām, kas nav publiskā apgrozībā,
notiks atbilstoši Nasdaq CSD SE noteiktajai
kārtībai.

7. The Term of the Offer
The offer shall be valid for 30 (thirty) days, starting
from the next day after its publication in the official
newspaper “Latvijas Vēstnesis” (the Offer Term).

7. Piedāvājuma termiņš
Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no
dienas, kad Piedāvājums ir publicēts oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (Piedāvājuma
termiņš).

If the Offer Term expires on day that is considered
a holiday in accordance with the laws of the
Republic of Latvia, the following business day shall
be deemed as the last day of the Offer Term.

Ja Piedāvājuma termiņš beidzas dienā, kas
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
uzskatāma par brīvdienu, tad par Piedāvājuma
termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba
diena.

Any orders/ applications for the acceptance of the
Offer shall be submitted within the Offer Term not
later than by 4.00 PM of the last day of the Offer
Term.
The results of the Offer shall be announced within
5 (five) days after the expiry of the Offer Term.

Visi rīkojumi/ pieteikumi Piedāvājuma pieņemšanai
jāiesniedz Piedāvājuma termiņā ne vēlāk kā līdz
plkst. 16:00 Piedāvājuma termiņa beigu dienā.
Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 5 (piecu) dienu
laikā pēc Pieteikuma termiņa beigām.

8. The Procedure for Acceptance and
Withdrawal of the Offer by the
Shareholders
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8. Kārtība, kādā Mērķa
akcionāri var pieņemt
Piedāvājumu

sabiedrības
un atsaukt

1) Akcijām, kas ir publiskā apgrozībā

1) For Shares that are in Public
Circulations
The shareholders whose shares are registered with
the Initial Register, managed by Nasdaq CSD SE
of Latvia, before accepting the Offer, shall open a
securities account with a credit institution or
investment broker company and deregister
(transfer) their shares to the respective securities
account in accordance with the procedure set forth
by Nasdaq CSD SE.

Pirms Piedāvājuma pieņemšanas akcionāriem,
kuru akcijas ir reģistrētas Nasdaq CSD SE
kārtotajā Sākotnējā reģistrā, jāatver vērtspapīru
konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru
sabiedrībā un jāveic akciju dereģistrācija
(pārvešana) uz attiecīgo vērtspapīru kontu
atbilstoši Nasdaq CSD SE noteiktajai kārtībai.

The list of credit institutions and investment broker
companies, where the securities accounts may be
opened
is
available
here:
https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi
-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību,
kurās var atvērt vērtspapīru kontus, saraksts ir
pieejams
šeit:
https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi
-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/

After the shares are deregistered (transferred) the
shareholders shall follow the procedure, as
applicable for the shareholders with the securities
accounts and described further.

Pēc akciju dereģistrācijas (pārvešanas) akcionāri
seko procedūrai, kas piemērojama akcionāriem ar
vērtspapīru kontiem un aprakstīta tālāk.

The shareholder, willing to accept the Offer for the
shares that are in public circulation, shall submit an
application for the acceptance of the Offer and
order for the sale of the shares (the Sales Order)
to the credit institution or investment broker
company, where its securities account for the
shares is opened, indicating that the transaction
shall be carried out outside the regulated
market (stock exchange).

Akcionārs, kas vēlas pieņemt Piedāvājumu par
akcijām, kas ir publiskajā apgrozībā, iesniedz
kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai,
kurā ir atvērts tā vērtspapīru konts attiecībā uz
akcijām, pieteikumu par Piedāvājuma pieņemšanu
un akciju pārdošanas uzdevumu (Pārdošanas
uzdevums), norādot, ka darījums tiks veikts
ārpus regulētā tirgus (biržas) ietvariem.

Such Sales Order shall indicate at least the
following information (taking into account also the
requirements of the respective credit institution or
broker company, where the securities account is
opened):
a) For private individuals – name, surname,
personal identity code; for legal entities –
firm name, registration number, legal
address;
b) Firm name and registration number of the
Offeror/ purchaser - Measurestep
Enterprises Limited, registration No.
HE153603;
c) Selling shareholder`s bank account
number, where the purchase price for the
buy-back shares shall be transferred and
the respective credit institution;
d) ISIN code of the shares: LV0000101012;
e) Number of the shares to be sold:

Pārdošanas uzdevumā jānorāda vismaz šāda
informācija
(ņemot
vērā
arī
attiecīgās
kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības,
kur atvērts vērtspapīru konts, prasības):
a) Fiziskām personām - vārds, uzvārds,
personas kods; juridiskām personām firma, reģistrācijas numurs, juridiskā
adrese;
b) Piedāvātāja/ pircēja firma un reģistrācijas
numurs:
Measurestep
Enterprises
Limited, reģistrācijas Nr. HE153603;
c) akcionāra-pārdevēja bankas konta, uz
kuru pārskaitāma pirkuma maksa par
atpirktajām akcijām, numurs un attiecīgā
kredītiestāde;
d) akciju ISIN kods: LV0000101012;
e) pārdodamo akciju skaits;
f) vienas akcijas atpirkšanas cena un valūta:
EUR 6.51;

Buy-back price for one share and the
applicable currency: EUR 6.51;
g) Due date for payment: fifth date after the
expiry of the Offer Term;
h) Basis for submitting the Sales Order:
acceptance of the mandatory share
buy-back offer of Joint Stock Company
“Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”
shares.

g) norēķinu datums: piektā diena pēc
Piedāvājuma termiņa beigām;
h) Pārdošanas
uzdevuma
pamatojums:
akciju
sabiedrības
“Rīgas
Elektromašīnbūves Rūpnīca” akciju
obligātā
akciju
atpirkšanas
piedāvājuma pieņemšana.

All costs that are related to the acceptance of the
Offer and Sales Order (including for the
deregistration of the shares, as well as any
commission fees of the relevant credit institution or
broker company for the transfer of the shares) shall
be covered by the selling shareholder.

Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma
pieņemšanu un Pārdošanas uzdevumu (ieskaitot
maksu par akciju dereģistrāciju, kā arī konkrētās
kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības
komisijas maksas par akciju pārvedumu), sedz
akcionārs- pārdevējs.

f)
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2)

Akcijām, kas nav publiskā apgrozībā

2) For Shares that are not in Public
Circulation
The shareholders whose shares are registered with
the Initial Register, managed by Nasdaq CSD SE
of Latvia, before accepting the Offer, shall open a
securities account with a credit institution or
investment broker company and deregister
(transfer) their shares to the respective securities
account in accordance with the procedure set forth
by Nasdaq CSD SE.

Pirms Piedāvājuma pieņemšanas akcionāriem,
kuru akcijas ir reģistrētas Nasdaq CSD SE
kārtotajā Sākotnējā reģistrā, jāatver vērtspapīru
konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru
sabiedrībā un jāveic akciju dereģistrācija
(pārvešana) uz attiecīgo vērtspapīru kontu
atbilstoši Nasdaq CSD SE noteiktajai kārtībai.

The list of credit institutions and investment broker
companies, where the securities accounts may be
opened
is
available
here:
https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi
-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību,
kurās var atvērt vērtspapīru kontus, saraksts ir
pieejams
šeit:
https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi
-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/

After the shares are deregistered (transferred) the
shareholders shall follow the procedure, as
applicable for the shareholders with the securities
accounts and described further.

Pēc akciju dereģistrācijas (pārvešanas) akcionāri
seko procedūrai, kas piemērojama akcionāriem ar
vērtspapīru kontiem un aprakstīta tālāk.

The shareholder, willing to accept the Offer for the
shares that are not in public circulation, shall
submit the Sales Order to the credit institution or
investment broker company, where its securities
account for the shares is opened, indicating that
the transaction shall be carried out outside the
regulated market (stock exchange).

Akcionārs, kas vēlas pieņemt Piedāvājumu par
akcijām, kas nav publiskajā apgrozībā, iesniedz
kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai,
kurā ir atvērts tā vērtspapīru konts attiecībā uz
akcijām, Pārdošanas uzdevumu, norādot, ka
darījums tiks veikts ārpus regulētā tirgus
(biržas) ietvariem.

Such Sales Order shall indicate at least the
following information (taking into account also the
requirements of the respective credit institution or
broker company, where the securities account is
opened):
a) For private individuals – name, surname,
personal identity code; for legal entities –
firm name, registration number, legal
address;

Pārdošanas uzdevumā jānorāda vismaz šāda
informācija
(ņemot
vērā
arī
attiecīgās
kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības,
kur atvērts vērtspapīru konts, prasības):
a) Fiziskām personām - vārds, uzvārds,
personas kods; juridiskām personām firma, reģistrācijas numurs, juridiskā
adrese;

b) Firm name and registration number of the
Offeror/ purchaser - Measurestep
Enterprises Limited, registration No.
HE153603;
c) Selling shareholder`s bank account
number, where the purchase price for the
buy-back shares shall be transferred and
the respective credit institution:
d) ISIN code of the shares: LV0000601144;
e) Number of the shares to be sold:
f) Buy-back price for one share and the
applicable currency: EUR 6.51;
g) Due date for payment: fifth date after the
expiry of the Offer Term;
h) Basis for submitting the Sales Order:
acceptance of the mandatory share
buy-back offer of Joint Stock Company
“Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”
shares.
All costs that are related to the acceptance of the
Offer and Sales Order (including for the
deregistration of the shares, as well as any
commission fees of the relevant credit institution or
broker company for the transfer of the shares) shall
be covered by the selling shareholder

Visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma
pieņemšanu un Pārdošanas uzdevumu (ieskaitot
maksu par akciju dereģistrāciju, kā arī konkrētās
kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības
komisijas maksas par akciju pārvedumu), sedz
akcionārs- pārdevējs.

3) Procedure for the Withdrawal of the
Sales Orders
The shareholder may withdraw the Sales Order not
later than within 5 (five) days before the expiry of
the Offer Term, by submitting a relevant application
to the credit institution or investment broker
company, where its securities account has been
opened.

3) Kārtība
Pārdošanas
uzdevumu
atsaukšanai
Akcionārs var atsaukt Pārdošanas uzdevumu ne
vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms Piedāvājuma
termiņa beigām, iesniedzot attiecīgu pieteikumu
kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai,
kurā ir atvērs tā vērtspapīru konts,

9. Offeror`s Intentions on the Target
Company` s Future Operations
The Offeror plans to continue the operations of the
Target Company in accordance with its current
practices, no significant changes are anticipated
thereof. All employment relationships will be
continued in accordance with their terms. The
Offeror does not intend to change the Target
Company`s place of business or perform any
reorganization/restructuring processes.

9. Piedāvātāja
nodomi
par
Mērķa
sabiedrības turpmāko darbību
Piedāvātājs plāno turpināt Mērķa sabiedrība
komercdarbību saskaņā ar pastāvošo praksi, un
tajā nav paredzētas būtiskas izmaiņas. Visas darba
attiecības tiks turpinātas atbilstoši to noteikumiem.
Piedāvātājs neplāno mainīt Mērķa sabiedrības
komercdarbības vietu vai veikt tās reorganizāciju/
pārstrukturēšanu.

10. Information on Financing Sources
The payments for the Shares sold in accordance
with this Offer, shall be made from the own funds
of the Offeror.
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b) Piedāvātāja/ pircēja firma un reģistrācijas
numurs:
Measurestep
Enterprises
Limited, reģistrācijas Nr. HE153603;
c) akcionāra-pārdevēja bankas konta, uz
kuru pārskaitāma pirkuma maksa par
atpirktajām akcijām, numurs un attiecīgā
kredītiestāde;
d) akciju ISIN kods: LV0000601144;
e) pārdodamo akciju skaits;
f) vienas akcijas atpirkšanas cena un valūta:
EUR 6.51;
g) norēķinu datums: piektā diena pēc
Piedāvājuma termiņa beigām;
h) Pārdošanas
uzdevuma
pamatojums:
akciju
sabiedrības
“Rīgas
Elektromašīnbūves Rūpnīca” akciju
obligātā
akciju
atpirkšanas
piedāvājuma pieņemšana.

10. Informācija
par
Piedāvājuma
finansēšanas avotiem
Maksājumus par akcijām, kas tiks pārdotas
saskaņā ar šo Piedāvājumu, Piedāvātājs veiks,
izmantojot savus līdzekļus.

11. Applicable Legislative Acts
This Offer and any transactions carried out on the
basis of it shall be governed by the applicable laws
of the Republic of Latvia.

11. Piemērojamie tiesību akti
Šim Piedāvājumam un uz tā pamata veiktajiem
darījumiem piemērojami Latvijas Republikas
normatīvie akti.

Any disputes related to this prospectus and Offer
shall be reviewed by the relevant courts of the
Republic of Latvia.

Visi ar šo Prospektu un Piedāvājumu saistītie strīdi
tiks risināti Latvijas Republikas tiesā pēc
piekritības.

12. Other Important Information
This Prospectus is available for review at the
Target Company`s legal address: Rīga, Ganību
dambis 53, LV-1005, Latvia, on business days
from 9.00 AM till 4.00 PM (during the Offer Term).
The Prospectus is also published at the Target
Company`s
web
page
www.rer.lv
and
www.nasdaqbaltic.com.

12. Cita būtiska informācija
Ar Prospektu var iepazīties Mērķa sabiedrības
juridiskajā adresē Ganību dambis 53, Rīga LV1005, Latvija, darba dienās no 9:00 līdz 16:00
(Piedāvājuma termiņa laikā). Prospekts ir arī
publicēts Mērķa sabiedrības interneta mājas lapā
www.rer.lv un www.nasdaqbaltic.com.

Limassol, Cyprus, 14 May 2018

Limassol, Kipra, 2018.gada 14.maijs

On behalf of Measurestep Enterprises Limited/ Measurestep Enterprises Limited vārdā:

_____________________________
Igor Lozovoy,
Measurestep Enterprises Limited Direktora Ivona Holdings Limited Direktors/
Director of Measurestep Enterprises Limited Director Ivona Holdings Limited
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