
 
APSTIPRINĀTS 

 
Kārtība, kādā Nasdaq Riga Alternatīvajā tirgū First North iekļauto finanšu instrumentu 

emitenti atklāj informāciju  
 

“Kārtība, kādā Nasdaq Riga Alternatīvajā tirgū First North iekļauto finanšu 
instrumentu emitenti atklāj informāciju” ir izstrādāta saskaņā ar Nasdaq Riga, AS (turpmāk – 
Birža) „Alternatīvā tirgus First North noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 21.3. punktu un 
nosaka kārtību, kādā Alternatīvajā tirgū First North iekļauto finanšu instrumentu emitenti 
(turpmāk – Emitents) atklāj informāciju Biržai.  
 

1. Emitentam ir pienākums atklāt visu Noteikumos noteikto informāciju, nosūtot to 
Biržai ar informācijas izplatīšanas sistēmas (turpmāk – Informācijas sistēma) starpniecību. 

2. Emitents nozīmē pārstāvi/-jus (turpmāk – Lietotājs/-i), kurš/kuri ir pilnvarots/-i 
Emitenta vārdā un uzdevumā nosūtīt informāciju Biržai, izmantojot Informācijas sistēmu. 
Emitentam ir pienākums rakstveidā informēt Biržu par Informācijas sistēmas lietotāju maiņu. 

3. Birža piešķir un anulē Informācijas sistēmas lietotāja vārdu un paroli tikai 
pamatojoties uz Emitenta rakstveida iesniegumu. Sistēmas Lietotāja paroles maiņa notiek 
Informācijas sistēmas Lietotāja rokasgrāmatā noteiktajā kārtībā. 

4. Emitents nodrošina, ka sistēmas Lietotājs pirms Informācijas sistēmas lietošanas 
uzsākšanas ir apguvis Informācijas sistēmas Lietotāja rokasgrāmatā noteiktos Informācijas 
sistēmas Lietotāja pamatprincipus un apņemas tos ievērot. 

5. Gadījumā, ja ar Informācijas sistēmas starpniecību saņemtā informācija ir pretrunā ar 
Biržas Noteikumiem, tajā ir kļūdas vai tā nav ievietota Informācijas sistēmā saskaņā ar 
Lietotāja rokasgrāmatas noteikumiem, Biržas darbiniekiem ir tiesības noraidīt saņemtās 
informācijas publicēšanu Biržas mājas lapā. Birža nav tiesīga veikt labojumus ar Informācijas 
sistēmas starpniecību no Emitenta saņemtajā informācijā. 

6. Emitents pēc informācijas nosūtīšanas ar Informācijas sistēmas starpniecību 
pārliecinās vai nosūtītā informācija ir saņemta Biržā un apstiprināta tālāk publicēšanai Biržas 
mājas lapā. Gadījumā, ja informācijas publicēšana ir noraidīta, Emitentam jānodrošina 
nepieciešamie labojumi un informācija jānosūta atkārtoti.  

7. Ja tehnisku iemeslu dēļ Emitents nevar nodrošināt informācijas atklāšanu minētajā 
kārtībā, Emitentam nekavējoties jāinformē Biržas Vērtspapīru tirdzniecības un emitentu 
pakalpojumu departamenta speciālisti. Ja apstākļi, kuru dēļ nav iespējams nosūtīt 
informāciju Biržai, nav novēršami nekavējoties, Birža nosaka alternatīvu informācijas 
atklāšanas veidu. 
 
8. Ja Emitenta reģistrācijas valsts nav Latvija, Biržai ir tiesības, noslēdzot atsevišķu 
vienošanos ar Emitentu, noteikt citu informācijas atklāšanas kārtību.  

 

 

Nasdaq Riga, AS  
2016. gada 11. augusta  

valdes sēdē  


