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Paziņojums par Sabiedrības nosaukuma 
maiņu 

Notice of change to company name 

  
Cienījamais sadarbības partneri! Dear partner! 
  
Informējam, ka 2018. gada 22. novembrī 
Sabiedrības līdzšinējais juridiskais nosaukums 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OPTRON” 
ir nomainīts uz SIA “RETN Baltic”. 

Please note that, as of 22 November 2018, the 
company has changed its legal name 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OPTRON” 
to SIA “RETN Baltic”. 

  
Sabiedrības klientiem un partneriem juridiskā 
nosaukuma maiņa neērtības neradīs – arī pēc 
juridiskā nosaukuma maiņas visi līgumi un 
vienošanās, kas slēgtas ar SIA “OPTRON”, ir 
spēkā. Nav nepieciešamības pārskatīt 
sadarbības noteikumus vai slēgt jaunus 
līgumus. Reģistrācijas numurs, S.W.I.F.T. 
kods, IBAN konta numuri un rekvizīti 
saglabājas iepriekšējie. 

The change of legal name will present no 
inconvenience to our partners. Once the legal 
name is changed, all agreements and 
contracts with SIA “OPTRON” remain in force. 
There is no need to revise the terms of our 
cooperation or novate the agreements. Our 
registration number, S.W.I.F.T., IBAN, account 
numbers and details remain the same as 
before. 

  
Sākot ar 2018. gada 22. novembri, visos 
jaunajos līgumos, vienošanās un citos 
dokumentos tiks izmantots jaunais juridiskais 
nosaukums – SIA “RETN Baltic”. Tāpēc līdz ar 
šo datumu visos Sabiedrībai piestādītajos 
rēķinos lūdzam norādīt jauno juridisko 
nosaukumu – SIA “RETN Baltic”. 

Starting on 22 November 2018, all new 
agreements, contracts and other documents 
will feature the new legal name SIA “RETN 
Baltic”. Therefore, please specify the company 
new legal name – SIA “RETN Baltic” – in all 
invoices issued to the company following this 
date. 

  
Esam pateicīgi par uzticību un ceram uz 
veiksmīgu sadarbību arī turpmāk! 

We appreciate your belief in our mission 
and look forward to continued successful 
cooperation! 

  
  
Ar cieņu / Best regards  
 
Jolanta Stepanova 
Izpilddirektore / Managing Director 

 

SIA “RETN Baltic”  
 

Šis dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

 


