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  APSTIPRINĀTS
Nasdaq Riga, AS

valdes sēdē

2018. gada 17. aprīlī
 
 
 

Grozījumi noteikumos 
 

“Nasdaq Riga ALTERNATĪVĀ TIRGUS FIRST NORTH NOTEIKUMI” 
 
 
Izdarīt  noteikumos  „Nasdaq  Riga  ALTERNATĪVĀ  TIRGUS  FIRST  NORTH  NOTEIKUMI” 
(apstiprināti Nasdaq Riga, AS valdes sēdē 2007. gada 30. maijā, ar turpmāk apstiprinātajiem 
grozījumiem) šādus grozījumus: 
 
 1. Izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“1.2. Noteikumi  nosaka  kārtību,  kādā  tiek  uzsākta,  apturēta  un  pārtraukta  tirdzniecība  ar 

First  North  tirgū  iekļautajiem  finanšu  instrumentiem,  kārtību,  kādā  tiek  veikta 
tirdzniecība un norēķini ar First North tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem, kā arī 
kārtību, kādā Birža uzrauga šajos Noteikumos noteikto prasību  ievērošanu un  izpildi, 
lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu  finanšu  instrumentu  tirdzniecības norisi  First 
North tirgū.” 

 
2. Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“1.3.  Birža  ir  izstrādājusi  un  piemēro  šos  Noteikumus,  lai  nodrošinātu  First  North  tirgus 

darbības atbilstību Biržas noteiktajām, Finanšu  instrumentu tirgus  likuma  (turpmāk – 
Likuma) un citu finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu prasībām.” 

 
3. Aizstāt 2.1.2. punktā vārdus “akciju sabiedrība” ar vārdu “kapitālsabiedrība”. 
 
4. Izteikt 2.1.5. punktu šādā redakcijā: 
 
“2.1.5.  Nozīmīgi  darījumi  –  līgumi,  patenti  un  citi  darījumi,  kuru  apjoms  sasniedz  vai 

pārsniedz 10 procentus no Emitenta pašu kapitāla vai no kopējās tirdzniecībai iekļauto 
finanšu instrumentu nominālvērtības (augstākais no abiem tiek piemērots).” 

 
5. Izteikt 2.1.7. punktu šādā redakcijā: 
 
“2.1.7.  Biržas  Tirdzniecības  Sistēma  –  Biržas  uzturēta  elektroniskā  sistēma  tirdzniecībai  ar 

finanšu instrumentiem.” 
 
6. Papildināt ar jaunu 2.1.8. punktu šādā redakcijā: 
 
“2.1.8. Tirgus  ļaunprātīgas  izmantošanas  regula vai MAR  ‐ Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.” 
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7. Izteikt 3.2. un 3.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“3.2.   Emitentam  jāievēro šie Noteikumi, Likuma prasības, kas nosaka kārtību, kādā Latvijā 

var  izteikt  finanšu  instrumentu  publisko  piedāvājumu,  un  Eiropas  Savienības  tiešā 
veidā  piemērojamais  tiesiskais  regulējums,  kas  saistošs  emitentam,  kura  emitēti 
finanšu  instrumenti  tiek  pieteikti  tirdzniecībai  un  tirgoti  daudzpusējā  tirdzniecības 
sistēmā (turpmāk – Saistošie tiesību akti). 

 
3.3. Biržai  ir  tiesības atteikt Emitenta  finanšu  instrumentu  iekļaušanu,  ja pirms pieteikuma 

par  finanšu  instrumentu  iekļaušanu  First  North  tirgū  (turpmāk  ‐  Iekļaušanas 
pieteikums) vai tā  iesniegšanas dienā,  ir uzsākta Emitenta  likvidācija vai  ierosināta tā 
maksātnespēja  vai  bankrots,  vai  ir  uzsākta  tā  darbības  apturēšana  vai  ir  pamatotas 
šaubas par  Emitenta  spēju  turpināt  komercdarbību,  kā  arī  gadījumos,  ja  Emitentam 
bijušas pastāvīgas maksātspējas problēmas šajā laikā.” 

 
8. Izteikt 3.5. punkta piekto teikumu šādā redakcijā: 
 
“Ja  Birža  pārtrauc  līgumu  ar  Emitenta  Sertificēto  konsultantu,  Emitentam  jānoslēdz  jauns 
līgums ar  citu Sertificētu  konsultantu divu  (2) mēnešu  laikā  skaitot no dienas, kad Birža  ir 
pārtraukusi līgumu ar Emitenta Sertificēto konsultantu.” 
 
9. Aizstāt 3.6. punktā vārdus “vai citā First North tirgū” ar vārdiem “vai citā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā”. 
 
10. Izteikt 3.7. punktu šādā redakcijā: 
 
“3.7.  Pēc  finanšu  instrumentu  tirdzniecības  uzsākšanas  Emitentam  jāievēro  šajos 

Noteikumos minētās informācijas atklāšanas prasības.” 
 
11. Papildināt 4.3. punktu pēc vārdiem “un to nodošanas” ar vārdu “iegūšanas”. 
 
12. Izteikt 4.6. punktu šādā redakcijā: 
 
“4.6.  Iekļaušanai un tirdzniecības uzsākšanai pieteiktus  finanšu  instrumentus  ir  jāiegrāmato 

centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE vai  jebkurā citā ārvalstu centrālajā 
vērtspapīru depozitārijā,  ar  kuru Biržai un/vai Nasdaq CSD  SE  ir noslēgts  līgums par 
sadarbību norēķinu nodrošināšanā (turpmāk – Depozitārijs).” 

 
13. Izteikt 5.1.1. punktu šādā redakcijā:  
 
“5.1.1.  Iekļaušanas  pieteikums  jāiesniedz  Biržas  noteiktajā  formā,  un  tam  jāsatur  Biržas 

noteiktā informācija;” 
 
14. Izteikt 5.1.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“5.1.4.  Emitenta  pilnvarotās  institūcijas  lēmuma  par  finanšu  instrumentu  iekļaušanu  tirgū 

kopija (izraksts no sēdes vai sapulces protokola);” 
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15. Izteikt 5.1.5. un 5.1.6. punktu šādā redakcijā: 
 
“5.1.5. emisijas prospekts, prospekts vai piedāvājuma dokuments (turpmāk ‐ Prospekts), kas 

sastādīts  un  reģistrēts  saskaņā  ar  Likuma  prasībām,  vai  uzņēmuma  apraksts,  kas 
sagatavots atbilstoši Noteikumu 6. nodaļas prasībām (turpmāk ‐ Uzņēmuma apraksts), 
ja saskaņā ar Likumu Emitentam nav pienākums sagatavot Prospektu; 

 
 
5.1.6. Emitenta gada pārskati un konsolidētie gada pārskati, ja tādus bija pienākums gatavot, 

par vismaz pēdējiem diviem finanšu gadiem, kurus pārbaudījis zvērināts revidents un 
kuri  sagatavoti  atbilstoši  Emitenta  reģistrācijas  valsts  normatīvajiem  aktiem  vai 
atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.” 

 
16. Izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“5.3. Noteikumu  5.1.6.punktā minētie  gada  un  konsolidētie  gada  pārskati  nav  jāiesniedz: 

5.3.1. Emitentam, kurš piesaka  iekļaušanai First North vienīgi parāda vērstpapīrus,  ja 
viena  parāda  vērtspapīra  nominālvērtība  nav  mazāka  par  100  000  euro  vai  tā 
ekvivalentu citā valūtā; 
5.3.2. Emitentam, kurš piesaka  iekļaušanai vienīgi parāda vērstpapīrus, kuri  ir pilnībā 
nodrošināti un kuru galvotājs  ir gatavojis savus gada pārskatus un konsolidētos gada 
pārskatus,  ja  tādus  bija  pienākums  gatavot,  par  vismaz  pēdējiem  diviem  finanšu 
gadiem  atbilstoši  galvotāja  reģistrācijas  valsts normatīvajiem  aktiem,  ar nosacījumu, 
ka  galvotāja  gada  pārskati  un  konsolidētie  gada  pārskati  ir  publiski  pieejami  un 
Iekļaušanas  pieteikumā  ir  sniegta  informācija,  kur  minētie  pārskati  ir  publiski 
pieejami.” 

 
17.  Aizstāt  6.2.1.  punktā  vārdus  “Emitenta  apraksts”  ar  vārdiem  “Emitenta  darbības 
apraksts”. 
 
18.  6.2.5  punkta  1)  daļā  izslēgt  vārdus  “un  īpašie  atsavināšanas  noteikumi,  ja  tādi  ir 
paredzēti Emitenta statūtos”. 
 
19. Izteikt 6.2.5 punkta 4) daļu šādā redakcijā: 
 
“4)  ja  iekļaušanai  First  North  tirgū  tiek  pieteikti  parāda  vērtspapīri  papildus  norāda: 

informāciju  par  emisijas  organizētāju  un maksājumu  aģentu,  pārdošanas/sākotnējo 
cenu,  procentu  likmi  (aprēķina  principus,  gadījumā,  ja  noteikta  mainīgā  procentu 
likme),  procentu  izmaksas  biežumu,  dzēšanas  termiņu,  atpirkšanas,  ja  tāda  ir 
paredzēta,  nosacījumus  (tai  skaitā,  pirmstermiņa  atpirkšanas,  pirkšanas  vai 
pārdošanas opcijas, atpirkšanas cenu), informāciju par galvojumu un galvotāju vai par 
parāda vērtspapīru nodrošinājumu,  ja  tāds  ir, kā arī  ieguldītāja  tiesības, gadījumā,  ja 
Emitents neievēro tā pienākumus saistībā ar parāda vērtspapīru emisiju;” 

 
20. Izteikt 6.2.6. – 6.2.8. punktu šādā redakcijā: 
 
“6.2.6. par Emitenta kapitālu: pamatkapitāla kopējais apjoms; ja akciju Emitentam ir vairāku 

kategoriju  akcijas,  par  katru  akciju  kategoriju  norāda  ‐  emitēto,  pilnībā  un  daļēji 
apmaksāto akciju skaitu, akcijas nominālvērtību, no katras akciju kategorijas izrietošās 
tiesības;” 
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6.2.7. informāciju par notiekošu tiesvedību vai iepriekšējos pārskata periodos pret Emitentu 

notikušu  tiesvedību,  maksātnespējas  pieteikumiem  (arī  tad,  ja  tie  tika  atzīti  par 
nepamatotiem), maksātnespējas  procesu  vai  tiesiskās  aizsardzības  procesu,  ja  tāds 
uzsākts vai arī  ir bijis un noslēdzies pēdējā gada  laikā, kā arī tiesvedību par krāpšanu 
vai citiem ekonomiska rakstura pārkāpumiem, kuros  iesaistīti Emitenta valdes  locekļi, 
padomes locekļi vai citas amatpersonas, ja šādi notikumi ir vai ir bijuši pēdējo trīs gadu 
laikā;” 

 
6.2.8. Emitenta nozīmīgu darījumu apraksts, atsevišķi  sniedzot  informāciju par nozīmīgiem 

darījumiem  ar Emitenta  akcionāriem  (vai dalībniekiem),  kuriem  ir  izšķiroša  ietekme, 
Emitenta valdes un padomes locekļiem, citām Emitenta amatpersonām un ar tām cieši 
saistītām personām;” 

 
21. Papildināt 6.2.9 punktu beigās ar vārdiem “ja piemērojama”. 
 
22. Aizstāt 6.3. punktā vārdus “šī Emitenta akcijas” ar vārdiem “šī Emitenta citi emitētie 
finanšu instrumenti”. 
 
23. Izteikt 8.3. punktu šādā redakcijā:   
 
“8.3.   Iekļaušanas  procedūra  sākas  brīdī,  kad  Emitents  ir  iesniedzis  Biržai  Iekļaušanas 

pieteikumu un visus dokumentus saskaņā ar šo Noteikumu 5. nodaļas prasībām.” 
 
24. Izteikt 9.1. punktu šādā redakcijā:   
 
“9.1.  Biržas  valde  pieņem  lēmumu  par  finanšu  instrumentu  iekļaušanu  un  tirdzniecības 

uzsākšanu First North tirgū vai atteikumu  iekļaut tos First North tirgū trīs (3) mēnešu 
laikā  pēc  Iekļaušanas  procedūras  uzsākšanas,  ja  vien  likumā  nav  noteikts  citādi.  Ja 
Iekļaušanas pieteikuma izskatīšanas gaitā Birža no Emitenta vai Sertificētā konsultanta 
pieprasa  papildu  informāciju  vai  dokumentus,  Biržas  valde  pieņem  lēmumu  par 
finanšu  instrumentu  iekļaušanu  vai  atteikumu  iekļaut  (turpmāk  –  Lēmums  )  trīs  (3) 
mēnešu  laikā pēc visas pieprasītās  informācijas un dokumentu  saņemšanas,  taču ne 
vēlāk kā sešu (6) mēnešu laikā pēc Iekļaušanas procedūras uzsākšanas.” 

 
25. Izteikt 9.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“9.3.  Biržas  valdei  ir  tiesības  atteikt  Emitenta  finanšu  instrumentu  iekļaušanu  First North 

tirgū, ja Emitenta finansiālais stāvoklis, stāvoklis tirgū, klientu vai akcionāru struktūra, 
izaugsmes  potenciāls,  darbības  joma,  saimnieciskā  darbība,  vadība,  reputācija, 
nākotnes  plāni  un  citi  būtiski  notikumi  pēc  Biržas  valdes  ieskatiem  varētu  nodarīt 
kaitējumu  ieguldītāju  interesēm  vai  First  North  tirgus  drošai  un  nepārtrauktai 
darbībai.” 

 
26. Izteikt 11.1. punktu šādā redakcijā: 
 
“11.1. Emitentam ir tiesības iesniegt Biržai rakstisku iesniegumu par tirdzniecības apturēšanu 

ar  tā  emitētajiem  finanšu  instrumentiem  Emitenta  akcionāru  sapulces  vai  preses 
konferences  laikā, kurā paredzēts pieņemt  lēmumus vai paziņot  informāciju, kas var 
būtiski ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenu. Šajā punktā minētajos gadījumos 
Birža  aptur  tirdzniecību  ar  Emitenta  finanšu  instrumentiem  no  minēto  pasākumu 
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sākuma  līdz  brīdim,  kad  ir  publicēta  informācija  par  pieņemtajiem  lēmumiem  vai 
publiski paziņota cita svarīga informācija.” 

 
27. Aizstāt 11.3. punktā vārdus “12.4. punktā” ar vārdiem “12.3. punktā”. 
 
28. Izteikt 12.1. punktu šādā redakcijā: 
 
“12.1.  Ārkārtas  apstākļos,  lai  aizsargātu  ieguldītāju  intereses,  Biržai  ir  tiesības  apturēt 

tirdzniecību  ar  Emitenta  finanšu  instrumentiem.  Ar  šajā  punktā  minēto  terminu 
“ārkārtas apstākļi” saprot  lielas Emitenta finanšu  instrumentu cenas svārstības, tādas 
informācijas esamību, kas var būtiski ietekmēt attiecīgā finanšu instrumenta cenu, bet 
kura vēl nav publiski paziņota un kuru ir paredzēts tuvākajā laikā publicēt, kā arī citas 
situācijas,  apstākļus  vai  nosacījumus,  kas  var  kavēt  atklātu  un  godīgu  tirdzniecības 
norisi.” 

 
29. Papildināt 12.2. punktu beigās ar vārdiem “vai arī izbeigušies”. 
 
30. Izslēgt 12.5. un 12.6. punktu. 
 
31. Papildināt ar jaunu 13.3. punktu šādā redakcijā:  
 

“13.3.  Ja First North  tirgotie parāda vērtspapīri  tiek dzēsti Prospektā, Uzņēmumu aprakstā 
vai  Vērtspapīru  aprakstā  paredzētajā  termiņā  vai  Emitents  ir  izmantojis  Prospektā, 
Uzņēmumu  aprakstā  vai  Vērtspapīru  aprakstā  paredzēto  iespēju  dzēst  parāda 
vērtspapīrus pirms sākotnēji noteiktā dzēšanas termiņa, tie tiek izslēgti no First North 
dzēšanas  datumā.  Darījumu  slēgšana  ar  parāda  vērtspapīriem  First  North  tiek 
pārtraukta  trešās darba dienas pirms  Ieraksta datuma  tirdzniecības sesijas beigās. Šī 
punkta  izpratnē  par  darba  dienām  tiek  uzskatītas  tās  dienas,  kurās  atbilstoši 
Depozitārija noteikumiem, kurā šie parāda vērtspapīri  ir sākotnēji  iegrāmatoti, notiek 
norēķini. 

Parāda vērtspapīru dzēšanas gadījumā par  Ieraksta datumu tiek uzskatīta  iepriekšējā 
darba  diena  pirms  paredzētā  dzēšanas  datuma,  ja  vien  Prospektā,  Uzņēmumu 
aprakstā vai Vērtspapīru aprakstā nav noteikts cits ātrāks datums.” 

 
32. Uzskatīti līdzšinējo 13.3. punktu par 13.4. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
 
“13.4.  Emitentam  ir  tiesības  lūgt Biržu pārtraukt  Emitenta parāda  vērtspapīru  tirdzniecību 

First  North  tirgū  pirms  parāda  vērtspapīriem  noteiktā  dzēšanas  datuma,  ja  šādas 
tiesības  Emitentam  ir  paredzētas  Prospektā,  Uzņēmuma  aprakstā  vai  Vērtspapīru 
aprakstā vai ja Emitents ir atpircis visus First North tirgū tirgotos parāda vērtspapīrus.” 

 
33. Uzskatīt līdzšinējo 13.4. punktu par 13.5. punktu un 13.5. punktu par 13.6. punktu. 
 
34. Aizstāt 13.6. punktā vārdus “iesniegšanas” ar vārdiem “saņemšanas”. 
 
35. Izteikt 14.3.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“14.3.3. šo Noteikumu 14.3.2. punktā minētie darbinieki ne vēlāk kā gadu pirms pretendenta 

pieteikuma  par  Sertificētā  konsultanta  statusu  izskatīšanas  ir  apmeklējuši  Baltijas 
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biržas rīkoto semināru par First North tirgus darbības noteikumiem un Sertificētajam 
konsultantam un Emitentam noteiktajām prasībām;” 

 
36. Izteikt 14.3.6. punktu šādā redakcijā: 
 
“14.3.6. pretendents  ir  izstrādājis un apstiprinājis  iekšējos noteikumus par  informācijas un 

dokumentācijas  uzglabāšanu  un  pārvaldīšanu  saistībā  ar  savu  kā  Sertificēta 
konsultanta darbību;” 

 
37. Izteikt 14.3.9. punktu šādā redakcijā: 
 
“14.3.9.  Sertificēto  konsultantu  pārstāvošās  personas  vai  tā  darbinieki  nedrīkst  būt  tā 

Emitenta  valdes  vai  padomes  vai  revīzijas  komitejas,  ja  tāda  izveidota,  locekļi,  vai 
zvērināts  revidents,  kam  Sertificētais  konsultants  sniedz  Sertificētā  konsultanta 
pakalpojumus.” 

 
38. Izteikt 15.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“15.2. Sertificētajam konsultantam ir pienākums palīdzēt Emitentam Iekļaušanas pieteikuma 

iesniegšanas  procesā  un  pielikt  visas  pūles,  lai  nodrošinātu,  ka  Emitenta 
dokumentācija un darbības atbilstu šo Noteikumu un Saistošo tiesību aktu prasībām.” 

 
39.  Aizstāt  15.5.  punktā  vārdus  “tās  atklāšanu  saskaņā”  ar  vārdiem  “tās  atklāšanu  vai 
iesniegšanu saskaņā”. 
 
40. Izteikt 15.6. punktu šādā redakcijā: 
 
“15.6. Sertificētam konsultantam  jāseko Noteikumos un Saistošajos tiesību aktos veiktajām 

izmaiņām un par tām jāpaziņo Emitentam, kā arī jānodrošina, lai Emitenti Noteikumus 
un Saistošos tiesību aktus ievērotu savā darbībā.” 

 
41. Izteikt 15.7.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“15.7.4. regulāri kontrolēt un pielikt visas pūles,  lai Emitents un tā finanšu  instrumenti visu 

laiku,  kamēr  vien  Emitenta  finanšu  instrumenti  ir  iekļauti un  tiek  tirgoti  First North 
tirgū, atbilstu šo Noteikumu un Saistošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām;” 

 
42. Izteikt 15.7.5. un 15.7.6. punktu šādā redakcijā: 
 
“15.7.5.  regulāri  kontrolēt un pielikt  visas pūles,  lai nodrošinātu,  ka  Emitents  ievēro  šajos 

Noteikumos  noteiktās  informācijas  atklāšanas  prasības  un  Saistošajos  tiesību  aktos 
noteiktās prasības; 

 
15.7.6. nekavējoties informēt Biržu par Emitenta pieļautajiem šo Noteikumu un citu Saistošo 

tiesību aktu pārkāpumiem,  ja Sertificētais konsultants tādus konstatējis, pieprasot,  ja 
vajadzīgs, paskaidrojumus no Emitenta, un nekavējoties iesniedzot tos Biržai;” 

 
43. Izteikt 16.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“16.3.  Sertificētajam  konsultantam  jāpaziņo  Emitentam  par  šo  Noteikumu  16.1.  punktā 

minētā  līguma  pārtraukšanu  vismaz  trīs  (3)  mēnešus  iepriekš.  Emitentam  un 
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Sertificētajam  konsultantam  nekavējoties  jāpaziņo  Biržai  par  nodomu  pārtraukt 
Līgumu, norādot datumu, ar kuru plānots līgumattiecības izbeigt. Ja Līguma noteikumi 
netiek  pildīti  vai  tas  tiek  pārtraukts  vienas  puses  līgumprasību  pārkāpuma  dēļ,  tad 
attiecīgais  vienas  puses  paziņojums  otrai  pusei  par  līgumattiecību  izbeigšanu 
nekavējoties jānosūta arī Biržai.” 

 
44. Izteikt 17.1. ‐ 17.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“17.1. Sertificētais konsultants iesniedz Biržai paziņojumu par līdzdalību tā Emitenta kapitālā, 

kam  tas  sniedz  Sertificētā  konsultanta  pakalpojumus.  Pirmo  reizi  paziņojumu  par 
līdzdalības apmēru Emitenta kapitālā Sertificētais konsultants  iesniedz Biržai ne vēlāk 
kā vienu darba dienu pirms dienas, kad First North  tirgū  tiek uzsākta  tirdzniecība ar 
attiecīgā Emitenta akcijām.  Ja  līdzdalības apmērs  ir mainījies,  salīdzinot ar sākotnējo 
vai  iepriekš  iesniegto  paziņojumu,  Sertificētais  konsultants  nekavējoties  iesniedz 
aktualizētu paziņojumu par līdzdalības apmēru. 

 
17.2.  Sertificētais  konsultants  paziņo  Biržai  par  visām  izmaiņām,  kas  ietekmē  vai  kas  var 

ietekmēt  tā  iespējas  sniegt  Sertificētā  konsultanta  pakalpojumus,  ieskaitot 
disciplinārus  procesus,  izmaiņas  personālā  un/vai  organizācijā,  kā  arī  par  visiem 
apstākļiem,  kas  varētu  ietekmēt  Sertificētā  konsultanta  neatkarību  vai  potenciāli 
izraisīt  interešu  konfliktu  ar  Emitentu.  Sertificētais  konsultants  paziņojumu  par 
izmaiņām personālā un organizācijā iesniedz Biržai tās noteiktajā formā. 

 
17.3.  Sertificētais  konsultants  nekavējoties  paziņo  Biržai  par  apstākļiem,  ja  Sertificētam 

konsultantam  šādi  apstākļi  zināmi,  kā  rezultātā  var  rasties  nepieciešamība  apturēt 
tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem.” 

 
45. Izteikt 18.1. un 18.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“18.1. Biržai  ir  tiesības pārbaudīt Sertificētā konsultanta darbību  tiktāl,  lai pārliecinātos, ka 

tas ievēro šajos Noteikumos minētās prasības. Biržai ir tiesības pieprasīt no Sertificētā 
konsultanta  informāciju  un  dokumentus  par  tā  darbību  un  pienākumiem  Sertificētā 
konsultanta  statusā  vai  citu  informāciju,  kas  nepieciešama  Noteikumu  prasību 
uzraudzības  veikšanai,  ieskaitot  Sertificētā  konsultanta  rīcībā  esošo  informāciju  par 
Emitentu.  Sertificētajam  konsultantam  ir  pienākums  nekavējoties  nodrošināt  Biržai 
pieeju  visai  tādai  informācijai un dokumentācijai,  ko Birža uzskata par  vajadzīgu,  lai 
izvērtētu Sertificētā konsultanta darbības atbilstību šiem Noteikumiem. 

 
 
18.2.  Attiecībā  uz  no  Sertificētā  konsultanta  saņemto  informāciju  Birža  ievēro 

konfidencialitātes  noteikumus  un  neatklāj  uzraudzības  veikšanā  iegūto  informāciju 
nevienai  uz  to  nepilnvarotai  personai,  izņemot  gadījumos,  kad  informācija  ir 
sniedzama saskaņā ar likumu.” 

 
46. Izteikt 19. nodaļu Atklājamā informācija šādā redakcijā: 
 
“19. Atklājamā informācija 
19.1.  Emitenta  pienākums  ir  nodrošināt  šajos  Noteikumos  minētās  regulāri  sniedzamās 

informācijas atklāšanu Noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā. 
19.2. Emitenta pienākums ir atklāt iekšējo informāciju atbilstoši MAR prasībām. 
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19.3. Iekšējās informācijas definējums un personas, kuras ir uzskatāmas par tādām, kurām ir 
pieejama Iekšējā informācija, kā arī personas, kuras veic pārvaldības pienākumus un ar 
tām cieši saistītās personas, tiek noteiktas atbilstoši Tirgus  ļaunprātīgas  izmantošanas 
regulas prasībām. 

19.4. Emitentam  ir pienākums vienlaikus ar  iekšējās  informācijas publiskošanu tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā, atklāt šo informāciju Biržai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

19.5. Biržai ir tiesības pieprasīt un Emitentam ir pienākums sniegt Biržai jebkuru informāciju, 
ko Biržas valde uzskata par būtisku ieguldītāju interešu aizsardzībai.” 

 
47. Izteikt 20. nodaļu Emitenta informācijas atklāšanas pienākumi šādā redakcijā: 
 
“20. Emitenta informācijas atklāšanas pienākumi 
20.1.  Emitentam  ir  pienākums  regulāri  un  rūpīgi  izvērtēt  Emitenta  saimnieciskās  darbības 

attīstību  un  izmaiņas  tajā,  lai  novērtētu,  kāda  informācija  ir  nekavējoties  publiski 
jāatklāj saskaņā ar MAR un šo Noteikumu prasībām. 

20.2.  Emitenta  atklātajai  informācijai  jābūt precīzai, patiesai,  konkrētai un nepārprotamai, 
tās saturs nedrīkst būt maldinošs, un tajā  jāiekļauj viss, kas var  ietekmēt  informācijas 
priekšmetu  vai  nozīmību.  Ja  Emitenta  iepriekš  atklāta  informācija  tiek  mainīta, 
Emitentam nekavējoties jāpaziņo Biržai par tādām izmaiņām. 

20.3. Sertificētajam konsultantam  ir tiesības  izskatīt un/vai apstiprināt Emitenta sagatavoto  
informāciju pirms  tās atklāšanas. Sertificētajam konsultantam  ir  jāpieliek visas pūles, 
lai  nodrošinātu  Emitenta  sniegtās  informācijas  atbilstību  tās  atklāšanas  prasībām. 
Sertificētais  konsultants  nav  tieši  atbildīgs  par  Emitenta  sagatavotās  un  atklājamās 
informācijas saturu, ja vien tam nav pieejamas pilnīgas un skaidras ziņas par Emitenta 
sagatavoto un atklājamo informāciju. 

20.4.  Emitentam  ir  aizliegts  pārskatos,  komentāros,  intervijās  vai  citā  veidā  atklāt  tādu 
informāciju, kas  līdz  tam nav  tikusi atklāta, bet kuras atklāšana var  ietekmēt  tirgoto 
finanšu  instrumentu  cenu,  līdz  brīdim,  kad  šāda  informācija  tiek  atklāta  atbilstoši 
tiesību aktu un šo Noteikumu prasībām. 

20.5.  Ja Emitents uzzina, ka  informācija, kas būtu  jāatklāj, pirms  tās publiskas atklāšanas  ir 
kļuvusi pieejama nepilnvarotām personām, Emitentam  ir pienākums nekavējoties  šo 
informāciju publiski atklāt tiesību aktos un Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

20.6.  Ja  ir  iestājušies  šo Noteikumu 20.5. punktā minētie  apstākļi un Emitentam  vajadzīgs 
papildu laiks, lai sagatavotu atklājamo informāciju, Emitents nekavējoties paziņo Biržai 
par  Emitenta  nolūku  tuvākajā  laikā  publiski  atklāt  informāciju  un  īsumā  apraksta 
apstākļus, kuru rezultātā tam  iestājās pienākums  informāciju atklāt.  Ja Birža uzskata, 
ka  attiecīgā  informācija  var  izraisīt Emitenta  finanšu  instrumentu  cenas  ievērojamas 
svārstības,  Birža  var  uz  laiku  apturēt  attiecīgo  finanšu  instrumentu  tirdzniecību  līdz 
brīdim, kad Emitents atklāj minēto informāciju pilnībā. Emitentam ir tiesības lūgt šādu 
tirdzniecības apturēšanu.” 

 
48. Izteikt 21. nodaļu Informācijas atklāšanas kārtība šādā redakcijā: 
 
“21. Informācijas atklāšanas kārtība 
21.1. Emitentam ir pienākums nosūtīt Biržai informāciju elektroniskā veidā saskaņā ar Biržas 

valdes noteikto kārtību. 
21.2. Vienlaicīgi ar  informācijas nosūtīšanu Biržai, Emitents šo  informāciju nosūta arī savam 

Sertificētajam  konsultantam,  ja  Emitentam  tāds  ir  arī  pēc  finanšu  instrumentu 
iekļaušanas.  

21.3.  Birža  nodrošina,  ka  visa  Biržai  nosūtītā  Emitenta  informācija  ir  publiski  pieejama 
finanšu tirgus dalībniekiem Biržas mājas lapā. 
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21.4. Ja Emitents informāciju publisko, izmantojot arī citus informācijas izplatīšanas kanālus, 
Emitentam  ir  pienākums  iesniegt  šo  informāciju  Biržai  pirms  vai  vienlaicīgi  ar 
informācijas publiskošanu citos informācijas izplatīšanas kanālos.  

21.5.  Emitents,  kas  ir  reģistrēts  Latvijā,  visus  paziņojumus  un  finanšu  pārskatus  iesniedz 
Biržai vismaz  latviešu valodā. Emitentam, kas nav reģistrēts Latvijā, šajos Noteikumos 
noteikto informāciju ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā. 

21.6.  Emitents  nozīmē  kontaktpersonu  saziņai  ar  Biržu,  kura  var  sniegt  nepieciešamos 
komentārus,  informāciju  vai  paskaidrojumus  par  Emitenta  darbību  vai  atklāto 
informāciju. Emitents var vienoties ar Sertificēto konsultantu, ka šo pienākumu pilda 
Sertificētā  konsultanta  kontaktpersona,  nodrošinot  viņu  ar  visu  informāciju  un 
dokumentāciju, kas nepieciešama nekavējošas un pienācīgas  informācijas sniegšanai. 
Emitents nekavējoties ziņo Biržai un Sertificētajam konsultantam par kontaktpersonas 
maiņu.” 

 
49. Izteikt 22.1.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“22.1.4.  Ja gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats  (ja tādu gatavo), ko apstiprinājusi 

akcionāru  sapulce, atšķiras no Biržai nosūtītā un  tās mājas  lapā  internetā publicētā, 
Emitentam jānosūta Biržai apstiprinātais gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats 
pēc iespējas ātrāk pēc tā apstiprināšanas akcionāru sapulcē.” 

 
50. Izslēgt 22.2.2. punktu un izteikt 22.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“Emitentam  ir  pienākums  iesniegt  Biržai  revidētu  un  akcionāru  sapulcē  apstiprinātu  gada 

pārskatu  kopā  ar  zvērināta  revidenta  atzinumu  ne  vēlāk  kā  dienā,  kad  saskaņā  ar 
Emitenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem gada pārskatam ir jābūt revidētam 
un/vai apstiprinātam.  Ja pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai standartiem, pēc 
kuriem sagatavo pārskatu,  ir  jāgatavo arī konsolidētais gada pārskats, tad Emitentam 
ir pienākums  sagatavot un  iesniegt  arī  konsolidēto  gada pārskatu  kopā  ar  zvērināta 
revidenta atzinumu.” 

 
51. Izteikt 22.3. punkta nosaukumu, 22.3.1. un 22.3.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“22.3. Starpperiodu pārskats  
22.3.1.  Emitentam  ir  pienākums  iesniegt  Biržai  starpperiodu  pārskatu  par  pirmajiem  6 

pārskata gada mēnešiem (turpmāk tekstā – finanšu pārskats). 
 
22.3.2.  Finanšu  pārskats  kā  kopums  sastāv  no  bilances,  peļņas  vai  zaudējumu  aprēķina, 

naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla  izmaiņu pārskata, pielikumiem un vadības 
ziņojuma  par  Emitenta  saimniecisko  darbību.  Ja  pamatojoties  uz  normatīvajiem 
aktiem  vai  standartiem,  pēc  kuriem  sagatavo  finanšu  pārskatu,  ir  jāgatavo  arī 
konsolidētais  gada  pārskats,  tad  Emitentam  ir  pienākums  sagatavot  starpperiodu 
pārskatu par 6 mēnešiem konsolidētā veidā.” 

 
52. Aizstāt 22.3.4. punktā vārdu un skaitli  “divu (2)” ar vārdu un skaitli  “trīs (3)”. 
 
53. Izteikt 23.1. punktu šādā redakcijā: 
 
“23.1. Emitentam  ir pienākums nekavējoties atklāt  informāciju par  izmaiņām  tā valdes vai 

padomes sastāvā, par zvērināta revidenta vai Sertificētā konsultanta nomaiņu, kā arī 
par līgumu ar tirgus uzturētāju parakstīšanu vai pārtraukšanu.” 
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54. Aizstāt 23.3. punktā vārdu “publiskot” ar vārdu “atklāt”. 
 
55. Izteikt 24.1.‐24.6. punktu šādā redakcijā: 
 
“24.1. Emitentam, kura akcijas ir iekļautas First North tirgū (turpmāk arī ‐ Akciju emitents), ir 

pienākums nekavējoties atklāt  informāciju par  lēmumu sasaukt akcionāru sapulci, tās 
norises  laiku,  vietu,  darba  kārtību,  ieraksta  datumu  un  citiem  sapulces  norises 
apstākļiem un kārtību, kādā akcionāri var piedalīties un balsot akcionāru  sapulcē.  Ja 
tiek  sasaukta  ārkārtas  akcionāru  sapulce,  Emitentam  jānorāda  arī  tās  iemesli  un 
ierosinātāji. 

 
24.2. Akciju emitentam, nekavējoties  jāatklāj  informācija par Emitenta valdes vai padomes 

lēmumu izteikt akcionāru sapulcei priekšlikumu izmaksāt dividendes. 
 
24.3. Ja plānots izteikt priekšlikumu izmaksāt dividendes, Akciju emitentam vismaz jānorāda 

plānotais dividenžu Ieraksta datums un izmaksājamais dividendes apmērs uz akciju. 
 
24.4.  Emitentam,  kura  parāda  vērtspapīri  ir  iekļauti  First  North  tirgū,  ir  pienākums 

nekavējoties atklāt  informāciju par  lēmumu sasaukt obligacionāru sapulci, tās norises 
laiku,  vietu,  darba  kārtību  un  citiem  sapulces  norises  apstākļiem  un  kārtību,  kādā 
obligacionāri var piedalīties un balsot obligacionāru sapulcē. 

 
24.5.  Emitentam  nekavējoties  pēc  akcionāru  vai  obligacionāru  sapulces  ir  jāatklāj  visi 

attiecīgās sapulces pieņemtie lēmumi.” 
 
56. Papildināt ar jaunu 24.6. punktu, 24.7. punktu un 24.8. punktu šādā redakcijā: 
 
“24.6. Kopā ar paziņojumu par pieņemot  lēmumu  izmaksāt dividendes, Akciju emitentam  ir 

jāatklāj arī sekojoša informācija: 
1) apstiprinātais Ieraksta datums; 
2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa; 
3) dividenžu izmaksas datums.” 

 
24.7. Emitentam ir jāatklāj informācija par Ieraksta datumu vismaz deviņas (9) dienas pirms 

šī  datuma.  Emitents  nedrīkst  Ieraksta  datumu  noteikt  ātrāk  kā  desmit  (10)  darba 
dienas pēc dienas, kurā Emitenta pilnvarotā pārvaldes institūcija ir pieņēmusi lēmumu 
par  vērtspapīros  nostiprināto  tiesību  radīšanu,  maiņu  vai  izbeigšanu  (piemēram, 
vērtspapīru dzēšanu, dividenžu izmaksu, nominālvērtības maiņu). Šajos Noteikumos ar 
terminu „vērtspapīros nostiprinātās tiesības” saprot visas tās tiesības, kuras saskaņā ar 
normatīvajiem  aktiem  un  attiecīgo  vērtspapīru  emisijas  noteikumiem  ir  tiesīgi 
izmantot  attiecīgo  vērtspapīru  turētāji.  Šī  punkta  izpratnē  par  darba  dienām  tiek 
uzskatītas  tās  dienas,  kurās  atbilstoši  tā  depozitārija  noteikumiem,  kurš  ir  attiecīgo 
vērtspapīru primārā iegrāmatošanas vieta, notiek norēķini. 

 
24.8.  Akciju  emitentam  ir  pienākums  paziņot  datumu  (turpmāk  –  Ex‐datums),  no  kura 

akcijas,  kas  ir  attiecīgā  vērtspapīru  notikuma  subjekts,  tiks  tirgotas  bez  vērtspapīru 
notikuma  izpildes  rezultātā  piešķirtajām  tiesībām,  piemēram,  sākot  ar  šo  datumu 
iegādātās  akcijas,  par  kurām  ir  pieņemts  lēmums  izmaksāt  dividendes,  dividendes 
nesaņems. Ex‐datums ir jāpaziņo vismaz divas darba dienas pirms attiecīgā Ex‐datuma. 
Ex‐datums  tiek  noteikts  pirms  attiecīgā  vērtspapīru  notikuma  Ieraksta  datuma  pēc 
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sekojoša principa – atbilstoši Biržas noteikumiem pēc noklusējuma noteiktais norēķinu 
periods  (T+2) mīnuss  viena  darba  diena.  Šī  punkta  izpratnē  par  darba  dienām  tiek 
uzskatītas  tās  dienas,  kurās  atbilstoši  tā  depozitārija  noteikumiem,  kurš  ir  attiecīgo 
vērtspapīru sākotnējā iegrāmatošanas vieta, notiek norēķini.” 

 
57. Papildināt 25. nodaļu Izmaiņas pamatkapitālā ar pirmo teikumu “Šīs sadaļas prasības ir 
attiecināmas tikai uz tiem Emitentiem, kuru akcijas ir iekļautas First North tirgū”. 
 
58. Izteikt 25.1. punktu šādā redakcijā: 
 
“25.1.  Emitentam  ir pienākums nekavējoties  atklāt  informāciju par  tā  valdes  vai padomes 

lēmumu  izteikt  akcionāru  sapulcei  priekšlikumu  par  izmaiņu  izdarīšanu  Emitenta 
pamatkapitālā.”   

 
59. Aizstāt 25.2.1. punktā  vārdu  “Aprēķina” ar  “Ieraksta” un papildināt ar  jaunu pēdējo 

teikumu  šādā  redakcijā  “Ieraksta  datumu  nosaka,  ievērojot  šo  Noteikumu 
24.7. punkta nosacījumus”. 

 
60. Aizstāt 25.5.1. punktā  vārdu  “Aprēķina” ar  “Ieraksta” un papildināt ar  jaunu pēdējo 

teikumu  šādā  redakcijā  “Ieraksta  datumu  nosaka,  ievērojot  šo  Noteikumu 
24.7. punkta nosacījumus”. 

 
61. Izslēgt 25.7. punktu. 
 
62.  Izteikt 26. punktu Kotēšana  regulētā  tirgū vai citā daudzpusējā  tirdzniecības sistēmā 
šādā redakcijā: 
 
“Emitentam  ir  pienākums  atklāt  informāciju  par  nodomiem  First  North  tirgū  iekļautos 

Emitenta  finanšu  instrumentus  iekļaut  arī  regulētajā  tirgū  vai  citā  daudzpusējā 
tirdzniecības  sistēmā  (turpmāk  –  DTS),  par  tāda  pieteikuma  apstiprināšanu  vai 
noraidīšanu,  kā  arī  par  tirdzniecības  uzsākšanu  vai  pārtraukšanu  ar  tā  finanšu 
instrumentiem citā DTS vai regulētajā tirgū. Vienlaikus ar šādas informācijas sniegšanu 
Emitents norāda vai  līdz ar tā finanšu  instrumentu  iekļaušanu citā regulētajā tirgū vai 
citā DTS tā finanšu instrumenti paliks arī First North tirgū.” 

 
63. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā: 
 
“VII Tirdzniecības noteikumi 
27. Vispārīgie noteikumi 
Darījumus ar First North tirgū  iekļautajiem finanšu  instrumentiem slēdz Biržas Tirdzniecības 
sistēmā. Darījumiem un norēķiniem par darījumiem ar First North tirgū iekļautajiem finanšu 
instrumentiem  piemēro Biržas  regulētajā  tirgū  noteikto  tirdzniecības  un  norēķinu  kārtību, 
atbilstoši  Biržas  Biedru  Noteikumiem  un  atbilstoši  attiecīgā  depozitārija  norēķinu 
noteikumiem, ja šajos Noteikumos par atsevišķām darbībām nav noteikts citādi. 
 
28. Tirdzniecības noteikumu publicēšana 
Biržas Biedru noteikumi ir pieejami Biržas mājas lapā internetā. 
 
29. Pieeja First North tirgum  
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Darījumus  ieguldītāju  vai  arī  savā  vārdā  Biržas  Tirdzniecības  sistēmā  ar  First  North  tirgū 
iekļautiem  finanšu  instrumentiem var veikt  tikai personas, kuras  ir  ieguvušas Biržas biedra 
statusu saskaņā ar Biržas Biedru Noteikumiem.  
 
30. Tirdzniecības laiki 
Tirdzniecības laiki ir norādīti Biržas mājas lapā internetā.” 
 
64. Izteikt 32.2.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“32.2.2. pieprasīt  no  Emitenta  un  Sertificētā  konsultanta  informāciju  un  dokumentus,  kas 

nepieciešami,  lai  novērtētu,  vai  Emitents  un  Sertificētais  konsultants  ievēro  šo 
Noteikumu prasības, Emitenta finanšu  instrumenti atbilst šo Noteikumu prasībām, kā 
arī jebkādu citu informāciju, kas Biržai nepieciešama, lai novērtētu, vai Emitents un tā 
darbība atbilst šo Noteikumu,  Likuma un Saistošo tiesību aktu prasībām;” 

 
65. Izteikt 32.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“32.3. Birža nosaka pienākumu visiem Biržas darbiniekiem un pārstāvjiem, tai skaitā valdes 

un  padomes  locekļiem,  uz  nenoteiktu  termiņu  ievērot  visas  tās  informācijas 
konfidencialitāti, kas saņemta saistībā ar Emitentu un Sertificēto konsultantu darbības 
uzraudzības  īstenošanu.  Šis  pienākums  neattiecas  uz  informāciju,  kas  ir  vai  ir  bijusi 
publiski  pieejama,  kā  arī  uz  informāciju,  kuru  ir  pienākums  publiskot  saskaņā  ar 
normatīvo aktu vai Biržas Noteikumu prasībām.” 

 
 
66. Izteikt 33.2. punktu šādā redakcijā: 
 
“33.2.  Veicot  savus  pienākumus,  Sertificētajam  konsultantam  ir  tiesības  pieprasīt  no 

Emitenta informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai Emitents ievēro 
šo  Noteikumu  un  Saistošo  tiesību  aktu  prasības  un  Emitenta  finanšu  instrumenti 
atbilst šo Noteikumu un Saistošo tiesību aktu prasībām.” 

 
67. Aizstāt 33.3. punktā  vārdu “visiem” ar “tā”. 
 
68.  Izslēgt  34.1.1.,  34.1.2.  un  34.1.3.  punktu  un  attiecīgi  mainīt  nākamo  punktu 
numerāciju. 
 
69. Izteikt 34.1.2. punkta 2) daļu šādā redakcijā: 
 
“2) tiesvedībā, tostarp, šķīrējtiesā atrodas lieta, kuras rezultāts var būtiski ietekmēt Emitentu 

vai tā darbību (neatkarīgi no tā vai prasību ir cēlis Emitents, vai tā celta pret Emitentu) 
vai uzsākts kāds process, kas var būtiski ietekmēt Emitenta turpmāko darbību;” 

 
70. Izteikt 34.1.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“34.1.4. Birža pēc uzraudzības  statusa piemērošanas nekavējoties  informē  Emitentu un  tā 

Sertificēto  konsultantu  par  uzraudzības  statusa  piemērošanu,  aprakstot  lēmuma 
pieņemšanas pamatojošos apstākļus, kā arī publicē  šo  informāciju Biržas mājas  lapā 
internetā.  Ja  Emitents  ir  iesniedzis  Biržai  paskaidrojumus  vai  komentārus  par 
apstākļiem,  pamatojoties  uz  kuriem  uzraudzības  statuss  tika  piemērots,  Biržai  ir 
tiesības Emitenta sniegto paskaidrojumu publiskot tās mājas lapā internetā.” 
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71. Izteikt 35.2.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“35.2.3. Par  līguma  starp Biržu un  Sertificēto  konsultantu pārtraukšanu Birža nekavējoties 

informē  attiecīgo  Sertificēto  konsultantu  un  tā  konsultētos  Emitentus,  norādot  arī 
lēmuma pamatojumu. Informāciju par  līguma ar Sertificēto konsultantu pārtraukšanu 
Birža  publisko  Biržas  mājas  lapā  internetā,  attiecīgi  grozot  arī  Biržas  mājas  lapā 
internetā publicēto Sertificēto konsultantu sarakstu.” 

 
72. Izteikt 36.1. punktu šādā redakcijā: 
 
“36.1.   Ja Emitents ir pārkāpis šo Noteikumu,  Saistošo tiesību aktu vai finanšu instrumentu 

tirgū  vispārpieņemtās  labās  prakses  prasības,  Biržai  ir  tiesības  izdot  rīkojumus,  kas 
Emitentam  obligāti  jāpilda,  vai  piemērot  Emitentam  šajos  Noteikumos  noteiktās 
sankcijas vai noteikt citus ierobežojumus.”  

 
73. Papildināt ar jaunu 38.2.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“38.2.4.  ja  Emitenta  ekonomiskais,  juridiskais  vai  cits  stāvoklis  un  darbības  apdraud 

ieguldītāju intereses un godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret ieguldītājiem.” 
 
 
74. Izteikt 38.3. punktu šādā redakcijā: 
 
“38.3. Birža, pirms jautājuma par tirdzniecības pārtraukšanu izskatīšanas, paziņo Emitentam 

par  tirdzniecības  pārtraukšanas  ierosināšanu  un  dod  Emitentam  iespēju  sniegt 
rakstiskus  paskaidrojumus  par  apstākļiem,  uz  kuriem  pamatojoties,  ir  jāizskata 
jautājums  par  Emitenta  finanšu  instrumentu  tirdzniecības  pārtraukšanu  un  dod 
iespēju  emitentam  attiecīgos  apstākļus  novērst.  Biržai  ir  tiesības  uzaicināt  Emitenta 
valdes  locekļus uz Biržas valdes sēdi,  lai pārrunātu ar Emitentu radušos apstākļus, uz 
kuriem  pamatojoties,  ir  jāizskata  jautājums  par  tirdzniecības  pārtraukšanu  vai 
pārrunāt ar Emitentu pasākumus, kas jāveic, lai novērstu radušās nepilnības, kā arī lai 
dotu  Emitentam  iespēju  iesniegt mutiskus  paskaidrojumus.  Biržai  ir  tiesības  noteikt 
Emitentam  termiņu  pārkāpumu  vai  nepilnību  novēršanai  vai  attiecīga  plāna 
iesniegšanai.” 

 
75. Papildināt 38.6. punktu beigās ar vārdiem “norādot pēdējo tirdzniecības dienu”. 
 
76. Izteikt 39.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“39.4.  Birža  ne  vēlāk  kā  nākamajā  darba  dienā  pēc  Biržas  valdes  lēmuma  pieņemšanas, 

rakstveidā  informē  attiecīgi  Emitentu  vai  Sertificēto  konsultantu  un  tā  konsultētos 
Emitentus par soda naudas uzlikšanu un apstākļiem, uz kuriem pamatojoties  lēmums 
ir  pieņemts.  Ja  soda  nauda  tiek  uzlikta  Emitentam,  Birža  šajā  punktā  minēto 
informāciju nosūta arī attiecīgā Emitenta Sertificētajam konsultantam.” 

 
77. Izteikt X Strīdu izskatīšanas nodaļu šādā redakcijā: 
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“X Strīdu izskatīšana 
Visi strīdi, kas rodas starp Biržu un Emitentu vai Biržu un Sertificēto konsultantu ir izskatāmi, 
savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras šķīrējtiesā, latviešu valodā.” 


