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Aktualizēts: 30.10.2020.
EEIG3. VEIDLAPA
Pieteikums ieraksta izdarīšanai
Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā
par Eiropas ekonomisko interešu grupas filiāles atvēršanu

1. Eiropas ekonomisko interešu grupa
Reģistrācijas numurs



Nosaukums 


Papildu informācija, ja Latvijā tiek atvērta citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas Eiropas ekonomisko interešu grupas filiāle
Reģistrs, kurā Eiropas ekonomisko interešu grupa ierakstīta




Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas Eiropas ekonomisko interešu grupas juridiskā adrese
Valsts








Pilsēta/apdzīvota vieta


Ielas/māju nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs


Pasta indekss







2. Filiāles nosaukums (Jānorāda, ja tas atšķiras no Eiropas ekonomisko interešu grupas nosaukuma)







3. Filiāles juridiskā adrese

Valsts








Pilsēta/apdzīvota vieta


Ielas/māju nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs


Pasta indekss



4. Persona, kura pilnvarota pārstāvēt Eiropas ekonomisko interešu grupu darbībās, kuras saistītas ar filiāli

Nr.p.k. ı___ı___I

Vārds


Uzvārds

Personas kods


Dzīvesvietas adrese
Valsts
Pilsēta/apdzīvota vieta


Ielas/māju nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs


Pasta indekss
Pases dati (Ja nav pases, jānorāda cita personu apliecinoša dokumenta dati)
Dokumenta veids
Izdošanas datums


(diena)           (mēnesis)           (gads)
Dokumenta numurs 
Izdevējs


Pilnvarojuma apjoms
Atzīmēt ż
o pilnā apjomā     o tikai šādām darbībām  (norādīt) 1







Nr.p.k. ı___ı___I

Vārds


Uzvārds

Personas kods


Dzīvesvietas adrese
Valsts
Pilsēta/apdzīvota vieta


Ielas/māju nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs


Pasta indekss
Pases dati (Ja nav pases, jānorāda cita personu apliecinoša dokumenta dati)
Dokumenta veids
Izdošanas datums


(diena)            (mēnesis)           (gads)
Dokumenta numurs 
Izdevējs


Pilnvarojuma apjoms
Atzīmēt ż
o pilnā apjomā     o tikai šādām darbībām  (norādīt) 1
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5. Pievienotie dokumenti

	Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits










6. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem, dibināšanas līgumam un biedru pieņemtajiem lēmumiem.



7. Paraksti
Vārds



Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, dzimšanas datums)


Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats


Paraksts

Vieta
Datums  ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı 
                         (diena)         (mēnesis)                    (gads)

Vārds


Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, dzimšanas datums)


Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats


Paraksts

Vieta
Datums  ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı 
                         (diena)          (mēnesis)                   (gads)

Vārds


Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, dzimšanas datums)


Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats


Paraksts

Vieta
Datums  ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı 
                         (diena)         (mēnesis)                    (gads)


Vārds


Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, dzimšanas datums)


Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamats


Paraksts

Vieta
Datums  ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı 
                         (diena)         (mēnesis)                    (gads)



Ņem vajadzīgo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē un cauršuj.


