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• Bezmaksas virtuālā preses konference biržas emitentiem

• Tieša komunikācija ar investoriem un citiem tirgus

dalībniekiem

• Interaktīva un ērti lietojama platforma

• Vebināra ieraksts turpmākai izmantošanai

• Nav ierobežojumi attiecībā uz atrašanās vietu un laiku

ORGANIZATORISKIE NOTEIKUMI /
• VEBINĀRA DATUMA NOTEIKŠANA

Vismaz 2 nedēļas pirms plānotā vebināra

• IZSLUDINĀŠANA

Vismaz 1 nedēļu pirms vebināra

• VEBINĀRA TESTS

Lai iepazītos ar vebināra norises kārtību

• PREZENTĀCIJA UN APMEKLĒTĀJU APTAUJA (ja paredzēta)

Jāiesūta biržas pārstāvim vismaz vienu dienu iepriekš

• KOMUNIKĀCIJA AR APMEKLĒTĀJIEM

Iepriekš iesūtīti jautājumi, jautājumi vebināra laikā

• PIRMS VEBINĀRA PAZIŅOJUMS

Līdz ar vebināra sākumu prezentācija jāpublicē biržas

sistēmā

• PĒC VEBINĀRA PAZIŅOJUMS

Līdz nākamās dienas plkst. 10:00 jāpublicē paziņojums ar

vebināra ierakstu un uzņēmuma komentāriem

KĀ TAS DARBOJAS? /
Vienkāršs tehniskais nodrošinājums: 

• Dators ar interneta pieslēgumu

• “Austiņas” vai cita audioiekārta un mikrofons

• Prezentācija (PPT vai PDF)

KĀDOS GADĪJUMOS IZMANTOT VEBINĀRU? /
Vebināru aicinām izmantot visos uzņēmumam nozīmīgos 

gadījumos, par kuriem ir vēlme un nepieciešamība 

informēt plašāku interesentu loku.

Daži piemēri vebināra organizēšanai:

• pēc ceturkšņa vai gada pārskatu publicēšanas

• uzsākot uzņēmuma attīstībai svarīgus projektus

(piemēram, jauna ražotne vai produkts)

• apgūstot jaunus tirgus

• pēc akcionāru / obligacionāru sapulcēm

• citos gadījumos pēc uzņēmuma ierosinājuma

“ Efektīvākais veids kā 
bez papildus izmaksām 
regulāri uzrunāt 
investorus, analītiķus 
un mediju pārstāvjus, 
nodrošinot tūlītēju 
atgriezenisko saiti,” 

Salvis Lapiņš  /  AS “Olainfarm” 
Valdes loceklis

“ Lielisks palīgs labas korporatīvās 
pārvaldības ieviešanā, nodrošinot 
tiešu un nepastarpinātu komunikāciju 
ar mērķa auditoriju. Rezultātā esam 
sasnieguši jaunu caurskatāmības 
līmeni, piedāvājot iespēju 
ieinteresētajām pusēm noskaidrot 
būtiskos jautājumus tiešsaistē,” 

Zane Kotāne  /  AS “Latvenergo” 
Finanšu direktore

“  Informācijas pieejamība 
un vadības atvērtība ir 
priekšnoteikumi investoru 
uzticībai uzņēmumam. Vebināri ir 
laba iespēja, lai veidotu dialogu 
ar investoriem nepastarpināti un 
viņiem ērtā veidā,” 

Robert Kirkup  /  AS “Ventspils nafta” un 
AS “Latvijas kuģniecība” valdes priekšsēdētājs


