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Ivars Ābels (1950)
010150-10500

Dalībnieks
No

Daļas %

Uz ņēmuma nosaukums

Reģist rēt s

Apgroz ī jums, LVL

01.01.2006

51.17

ABECE CE, Akciju sabiedrība

01.01.2008

544099 (2012)

02.01.2006

0.33

Salnas Stabs, SIA

02.02.2008

784223 (2012)

Amatpersona
No

Inst it ūcija

Amat s

Uz ņēmuma
nosaukums

T iesī bas

Apgroz ī jums,
LVL

Reģist rēt s

01.01.2014 Valde

Valdes
priekšsēdētājs

Kopā ar visiem

ABECE CE, Akciju
sabiedrība

01.01.2008

544099 (2012)

02.01.2014 Valde

Valdes loceklis

Kopā ar vismaz
Salnas Stabs, SIA
1

02.02.2008

784223 (2012)

Vēsturiskais dalībnieks
No

Lī dz

Daļas %

Uz ņēmuma nosaukums

Reģist rēt s

01.10.2013

01.03.2013

48.60

CELIES UN DARI, SIA

01.01.1999

03.03.2009

02.02.2011

35.00

Salenieku Bloks, SIA

02.02.2008

Likvidēt s
20.01.2014

Apgroz ī jums LVL
1997977 (2012)
784223(2012)

Vēsturiskā amatpersona
No

Lī dz

Inst it ūcija

Amat s

T iesī bas

Uz ņēmuma
nosaukums

Reģist rēt s

Likvidēt s

Apgroz ī jums,
LVL

07.07.2009 01.01.2010 Valde

Tiesības
Valdes
pārstāvēt
priekšsēdētājs
atsevišķi

ABECE CE,
Akciju
sabiedrība

01.01.2008

544099 (2012)

02.10.2010 01.01.2011

Prezidents

Paraksta
tiesības

ABECE CE,
Akciju
sabiedrība

01.01.2008

544099 (2012)
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Komercķīlas
Ķīlas numurs: 8800000000A(Aktīva)
Reģis trācijas datums un laiks

18.08.2008 16:59

Nordoš inātā pras ījuma maks imālā s umma

508008 LVL

Ķī las devējs
Pers ona

IVARS ĀBELS (010150-10500)

Adres e

Rīg a, Brīvīb as iela 1

Parādnieks
Nos aukums

ABECE CE, Akciju sab ied rīb a (49993999999)

Adres e

Rīg a, Up es iela 90, LV-1004

Ķī las ņēmējs
Nos aukums

No rd ea Bank Finland Plc. (1680235-8)

Adres e

Aleksanterinkatu 36, Helsinki, So mijas Rep ub lika

Pārs tāvis

VALDIS APSE (0202052-10200)

Ieķī lāt ās mant as aprakst s
Vērst papī ri, obligācijas un cit a
lī dz dalī ba kapit ālsabiedrī bu kapit ālā

Saistīta puse: ABECE CE, Akciju sabiedrība (49993999999)
Valsts: Latvijas Republika
Nosaukums: Kapitāldaļas
Daļu skaits: 28427764

Cit a inf ormācija
Ko mercķīlas d evējs ieķīlā ko mercķīlas ņēmējam arī Emitenta kap itāld aļas, ko Ko mercķīlas d evējs ieg ūs Overd rafta un g arantiju un kred īta
vēstuļu līnijas līg umam Nr.2007/33/AC sp ēkā esamīb as laikā.
Ko mercķīlas ņēmējam ir tiesīb as p ārd o t ieķīlāto mantu b ez izso les. Aizlieg ts atkārto ti ieķīlāt ko mercķīlas p riekšmetu.

Iz maiņu inf ormācija
30.08.2008 14:37 Pārjauno jums

Ķīlas numurs: 880000000 (Aktīva)
Reģis trācijas datums un laiks

06.05.2011 11:52

Nordoš inātā pras ījuma maks imālā s umma

20311000 LVL

Ķī las devējs
Pers ona

IVARS ĀBELS (010150-10500)

Adres e

Rīg a, Brīvīb as iela 1

Parādnieks
Nos aukums

ABECE CE, Akciju sab ied rīb a (49993999999)

Adres e

Rīg a, Up es iela 90, LV-1004

Ķī las ņēmējs
Nos aukums

No rd ea Bank Finland Plc. (1680235-8)

Adres e

Aleksanterinkatu 36, Helsinki, So mijas Rep ub lika

Pārs tāvis

VALDIS APSE(020252-10200)

Ieķī lāt ās mant as aprakst s
Vērst papī ri, obligācijas un cit a
lī dz dalī ba kapit ālsabiedrī bu kapit ālā

Saistīta puse: ABECE CE, Akciju sabiedrība (49993999999)
Valsts: Latvijas Republika
Nosaukums: Kapitāldaļas
Daļu skaits: 28427764

Cit a inf ormācija
Ko mercķīlas d evējs ieķīlā ko mercķīlas ņēmējam arī Emitenta kap itāld aļas, ko Ko mercķīlas d evējs ieg ūs Aizd evuma (Kred īta) Līg uma
Nr.2007/34/AB sp ēkā esamīb as laikā.
Ko mercķīlas ņēmējam ir tiesīb as p ārd o t ieķīlāto mantu b ez izso les. Aizlieg ts atkārto ti ieķīlāt ko mercķīlas p riekšmetu.
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Laulību līgumi
Lī guma pamat dat i
1010736

Numurs

Co p yrig ht © Firmas .lv 2007-2014. Firmas .lv ir Latvijas Re p ub lik as Uz ņē mumu Re ģ is tra d atu atk aliz manto tājs . Info rmāc ijas
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