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• Uzņēmumam ir jāsadarbojas ar First North Sertificēto konsultantu, kurš palīdz ievērot tirgus noteikumus (prasība ir obligāta

tikai līdz parāda vērtspapīru iekļaušanai First North tirgū)

• Jāiesniedz uzņēmuma apraksts vai dažos gadījumos vienkāršots Vērtspapīru apraksts, ja vien Prospektu nepieprasa likums

(skatīt Dokumentu sagataves)

• Finanšu pārskatu sagatavošana atbilstoši vietējiem grāmatvedības standartiem vai starptautisko finanšu pārskatu

standartiem (IFRS)

• Obligātās informācijas atklāšana latviešu vai angļu valodā

• Minimāli uzņēmuma darbības vēstures kritēriji (iespējami izņēmumi); nav prasību attiecībā uz uzņēmuma lielumu

(kapitalizāciju) vai akciju skaitu brīvā publiskā apgrozībā

PRASĪBAS /

First North parāda vērtspapīru tirgus ir piemērots
• Augošiem, jauniem un inovatīviem uzņēmumiem

straujākai biznesa izaugsmei

• Uzņēmumu ilgtermiņa projektu finansēšanai

• Uzņēmumiem, kas vēlas iegūt lielāku atpazīstamību un

publicitāti

• Uzņēmumiem, kas meklē elastīgākus finansējuma

risinājumus

First North uzņēmumiem nodrošina
• Biznesa attīstībai nepieciešamo finansējumu

• Augstāku reputāciju, klientu un sadarbības partneru

uzticību

• Jaunu investoru ienākšanu uzņēmumā, kuri ieinteresēti

tā izaugsmē

• Lielāku lēmumu pieņemšanas brīvību un elastīgākus,

paša uzņēmuma definētus noteikumus

• Plašāku korporatīvo publicitāti un starptautisko

atpazīstamību

• Iespēju spert pirmos soļus ceļā uz biržas regulēto tirgu

First North parāda vērtspapīru tirgus

First North parāda vērtspapīru tirgus ir alternatīva tirdzniecības platforma jeb daudzpusēja tirdzniecības sistēma (MTF), kas 

maziem un vidējiem uzņēmumiem dod iespēju piesaistīt izaugsmei nepieciešamo kapitālu, kā arī izmantot citas vērtspapīru 

tirgus piedāvātās priekšrocības. First North darbojas līdzās regulētajam tirgum, izmantojot to pašu tehnisko infrastruktūru, 

bet ar atšķirīgu juridisko statusu. Tas nozīmē, ka First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem jāievēro īpaši First North tirgum 

izstrādāti noteikumi un cenrādis, kas, salīdzinājumā ar regulēto tirgu, spēj piedāvāt mērenākas prasības, kā arī zemākas 

izmaksas. First North tirgu uzrauga un regulē Nasdaq Baltijas biržas. 
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