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Grozījumi noteikumos 
 

“PAR FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANU UN TIRDZNIECĪBU  

BIRŽAS REGULĒTAJOS TIRGOS” 

 
 
Izdarīt noteikumos „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas 
regulētajos tirgos”(apstiprināti AS “Rīgas Fondu birža” valdes sēdē 2007. gada 
18. maijā, ar turpmāk apstiprinātajiem grozījumiem) šādus grozījumus: 
 
  
1. Izteikt 2.1.4. punktu šādā redakcijā: 
 
“2.1.4. Kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta vienas kategorijas kopējo akciju 

skaitu ar šo akciju pēdējā darījuma cenu.” 

2.  Izteikt 2.3.1. punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1) akcijas vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus, kas nodrošina līdzdalību 
komercsabiedrības kapitālā, tajā skaita alternatīvo ieguldījumu fondu akcijas 
(turpmāk – akcijas vai kapitāla daļas); “ 

3.  Izteikt 2.3.1. punkta 5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5) ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (turpmāk abi kopā saukti – 
“ieguldījumu fonds” vai katrs atsevišķi “Fonds” un “Alternatīvais fonds”) 
ieguldījumu apliecības (turpmāk – ieguldījumu apliecības);” 

4. Izteikt 4.1.2. punktu šādā redakcijā:  

“4.1.2. Emitenta saimnieciskajai darbībai, tajā skaitā juridiskajam un ekonomiskajam 
stāvoklim, ir jābūt tādam, kas neapdraud ieguldītāju intereses.” 

5. Papildināt ar jaunu 4.1.4. punktu šādā redakcijā:  

“4.1.4. Emitentam veiktās sākotnējās un jebkuras atkārtotās  starptautisko un 
nacionālo sankciju  pārbaudes rezultātiem ir jāatbilst Biržas prasībām.” 

6. Izslēgt 5.2. punktu. 

7. Izteikt 5.3. punkta nosaukumu un pirmo teikumu šādā redakcijā:   

“5.3. Akciju minimālā kapitalizācija 
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Akcijas var tikt iekļautas Oficiālajā sarakstā, ja to prognozējamā kapitalizācija (ja to 
nevar novērtēt, tad Emitenta pašu kapitāls) ir vismaz četri (4) miljoni eiro.” 

8. Aizstāt 7.1. punktā vārdu “viņa” ar “tā”. 

9. Izslēgt 7.2. punktu. 

10. Izteikt 7.3. punktu šādā redakcijā:  

“Kotēšanai iesniegtu parāda vērtspapīru nominālvērtības kopsummai jābūt vismaz divi 
simti tūkstoši (200 000) eiro dienā, kad Emitents iesniedz Biržai pieteikumu par parāda 
vērtspapīru iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Parāda vērtspapīru sarakstā. Šo 
nosacījumu nepiemēro nepārtrauktu emisiju gadījumā, ja aizņēmuma apmērs nav 
noteikts.” 

11. Izteikt 9.1.3. punktu šādā redakcijā: 

“9.1.3. Biržai ir tiesības paziņojumu par Kotēšanas procedūras uzsākšanu un Kotēšanas 
procedūras laikā Emitenta iesniegto informāciju publicēt Biržas mājas lapā internetā.” 

12. Izteikt 9.2.1. punktu šādā redakcijā:  

“9.2.1. Emitents, kas vēlas kotēt savus finanšu instrumentus kādā no Biržas 
sarakstiem, iesniedz Biržai Kotēšanas pieteikumu un citus šajos Noteikumos noteiktos 
dokumentus, tajā skaitā Sankciju pārbaudes anketu atbilstoši Biržas noteiktajam 
paraugam.” 

13. Izslēgt 9.2.2. punktā vārdus “un Emitenta finanšu instrumentiem vēlamo 
tirdzniecības un norēķinu valūtu”.  

14. Izteikt 9.2.3. punktu šādā redakcijā: 

“9.2.3. Ja Emitents, kura akcijas jau tiek kotētas Biržas sarakstos, emitē tās pašas 
kategorijas akcijas, Emitents iesniedz Biržai Kotēšanas pieteikumu par papildu emitēto 
akciju iekļaušanu ne vēlāk kā divas darbadienas pirms jaunemitētajām akcijām tiek 
piešķirts ISIN kods, kāds ir jau kotētajām akcijām.” 

15. Izteikt 9.2.6. punktu šādā redakcijā:  

“9.2.6. Biržai ir tiesības pieprasīt no Emitenta informāciju par Emitenta akcionāru 
(juridisko personu), kurām pieder pieci procenti (5%) un vairāk no Emitenta 
balsstiesīgā akciju kapitāla, atrašanās vietu, darbības jomām un tā īpašniekiem vai 
patiesā labuma guvējiem, kā arī par personām, kas ir pilnvarotas tos pārstāvēt.” 

16.  Izteikt 9.3.1. punktu šādā redakcijā: 

“9.3.1. Ja Emitents pirmo reizi piesaka akcijas iekļaušanai Biržas sarakstos, Emitents 
Kotēšanas pieteikumam pievieno šādus dokumentus (zemāk uzskaitītie dokumenti 
nav jāpievieno Kotēšanas pieteikuma, ja tie ir publiski pieejami); 

1) dokumentu, kas apliecina Emitenta juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), 
vai tā atbilstoši apliecinātu kopiju un informāciju par Emitenta pārvaldes institūciju 
lēmumiem, kas līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav 
reģistrēti Komercreģistrā; 
 
2) Emitenta statūtus vai to apliecinātu kopiju; 
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3) Emitenta valdes ziņojumu par emitenta saimnieciskās darbības plāniem pašreizējā 
un vismaz nākamajā pārskata gadā. Iesniedz tikai tad, ja šāda informācija nav iekļauta 
prospektā;  

4) Emitenta akcionāru sapulces lēmuma par statūtu grozījumiem un pamatkapitāla 
palielināšanu kopiju; 

5) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī 
elektroniski);  

6) ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta akcijām, par 
kurām tiek iesniegts Kotēšanas pieteikums, informāciju par līguma noslēgšanu un 
galveno līguma nosacījumu aprakstu;  

7) gada pārskatu, kurus pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas (iesniedz arī 
elektroniski vai tikai elektroniski): ja akcijas ir plānots iekļaut Oficiālajā sarakstā – 
iesniedz gada pārskatus par pēdējiem trīs (3) gadiem, ja Otrajā sarakstā – iesniedz 
pēdējā gada pārskatu. Ja kopš pēdējā revidētā finanšu gada ir pagājuši vairāk kā astoņi 
(8) mēneši, Emitents papildus iesniedz starpperioda finanšu pārskatu par tekošā 
pārskata gada 6 mēnešiem. Minētie pārskati nav jāpievieno Kotēšanas pieteikumam, 
ja tie ir  publiski  pieejami emitenta mājas lapā vai ir pievienoti prospektam; 

8) Apliecinājumu par Emitenta atbilstību šo Noteikumu 5.4. punktā noteiktajām 
prasībām par akciju daudzumu brīvā publiskā apgrozībā, ja akcijas ir plānots iekļaut 
Oficiālajā sarakstā.” 

17. Izteikt 9.3.2. punktu šādā redakcijā:  

“9.3.2. Ja Biržas sarakstos tiek kotētas Emitenta akcijas un Emitents piesaka 
iekļaušanai papildu tās pašas kategorijas vai citas kategorijas akcijas, Emitents iesniedz 
Kotēšanas pieteikumu, kuram pievieno šādus dokumentus: 

1) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī 
elektroniski). Ja Emitentam saskaņā ar FITL noteikumiem akciju iekļaušanai Biržas 
sarakstos nav nepieciešams sagatavot prospektu, Emitents sagatavo un iesniedz 
dokumentu, kurā ir sniegta informācija par papildu iekļaujamajām akcijām (akciju 
emisijas mērķis, raksturlielumi, tajās nostiprinātās tiesības u.c.); 

2) Emitenta statūtu jauno redakciju, ja tā nav publiski pieejama;” 

18. Izteikt 9.4.1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:  

“9.4.1. Ja Emitents, kura akcijas netiek kotētas Biržas sarakstos, pirmo reizi piesaka 
kotēšanai savus parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumam pievieno šādus 
dokumentus (zemāk uzskaitītie dokumenti nav jāpievieno Kotēšanas pieteikumam, ja 
tie ir publiski pieejami):” 

19. Papildināt 9.4.1. punkta 1., 4., 5. un 6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1) dokumentu, kas apliecina Emitenta juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), 
vai tā atbilstoši apliecinātu kopiju un informāciju par Emitenta pārvaldes institūciju 
lēmumiem, kas līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav 
reģistrēti Komercreģistrā; 
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4) pēdējo divu gada pārskatu, kurus ir pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas (iesniedz 
arī elektroniski vai tikai elektroniski), ja vien šie pārskati nav pieejami publiski  
Emitenta mājas lapā vai nav pievienoti prospektam; 

5) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī 
elektroniski); 

6) ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta parāda 
vērtspapīriem, par kuriem tiek iesniegts Kotēšanas pieteikums, informāciju par līguma 
noslēgšanu un galveno līguma nosacījumu aprakstu.” 

20. Izteikt 9.4.2. un 9.4.3. punktu šādā redakcijā: 

“9.4.2. Ja Emitents, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, piesaka iekļaušanai 
Biržas sarakstos parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumam pievieno  prospektu, kas 
sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski). 

9.4.3. Ja Emitents, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti Parāda vērtspapīru sarakstā, 
piesaka iekļaušanai papildu tā paša veida un kategorijas vai cita veida un kategorijas 
parāda vērtspapīrus, Emitents iesniedz Kotēšanas pieteikumu, kuram pievieno šo 
Noteikumu 9.4.2. punktā minēto dokumentu. Ja Emitents, kura parāda vērtspapīri ir 
iekļauti Parāda vērtspapīru sarakstā, piesaka iekļaušanai papildu tā paša veida un 
kategorijas parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumu par papildus iekļaujamiem 
parāda vērtspapīriem Emitents iesniedz ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms  
jaunemitētajiem parāda vērtspapīriem tiek piešķirts ISIN kods, kāds ir jau iekļautajiem 
parāda vērtspapīriem.” 

21.   Izslēgt 9.4.4. punkta 5. apakšpunktā vārdus “un dzēšanas datums”. 

22. 9.5.1. punktā veikt šādus grozījumus:  

Papildināt ievaddaļu ar tekstu iekavās šādā redakcijā: 

“(zemāk uzskaitītie dokumenti nav jāpievieno Kotēšanas pieteikumam, ja tie ir publiski 
pieejami):” 

Aizstāt 1. apakšpunktā vārdu “notariāli” ar vārdu “atbilstoši”; 

Izslēgt 8. apakšpunktu. 

23. Aizstāt 9.5.2. punkta 1. apakšpunktā vārdu “notariāli” ar vārdu “atbilstoši”. 

24. Izslēgt 10.3.3. punktu. 

25. Izslēgt 10.5.1. punktā vārdu “darba”. 

26. Izteikt 10.6. punktu šādā redakcijā: 

“Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu noraidīt Kotēšanas pieteikumu, tad šādu 
lēmumu var pārsūdzēt FKTK trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad Emitents 
saņēmis attiecīgo lēmumu.” 

27. Izteikt 10.7.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“Emitentam ir pienākums piecu (5) tirdzniecības dienu laikā no lēmuma par kotēšanas 
uzsākšanu pieņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz tirdzniecības ar emitenta 
vērtspapīriem uzsākšanai, parakstīt Kotēšanas līgumu, kas nosaka Emitenta 
pienākumus ievērot šos Noteikumus.” 
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28. Izslēgt 11.2.6., 11.2.7 un 11.2.8. punktu.  

29. Papildināt ar jaunu 11.5. un 11.6. punktu šādā redakcijā: 

“11.5. Birža nekavējoties informē attiecīgo Emitentu un FKTK par lēmumu apturēt vai  
atsākt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem. 

11.6 Birža nekavējoties publicē paziņojumu par lēmumu apturēt vai atsākt tirdzniecību 
ar finanšu instrumentiem Biržas mājas lapā internetā.” 

30. Izslēgt 12.1.1. punktā otro un trešo teikumu. 

31. Izteikt 12.1.2. punktu šādā redakcijā:  

“12.1.2. Emitents drīkst lūgt izslēgt akcijas no Biržas sarakstiem tikai gadījumā, ja par 
Emitenta akcijām ir noslēdzies atbilstoši normatīvo aktu prasībām izteiktais akciju 
atpirkšanas piedāvājums, ja tāds ir jāizsaka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.” 

32. Izteikt 12.2. punkta nosaukumu šādā redakcijā: 

“12.2. Parāda vērtspapīru kotēšanas pārtraukšana vai izslēgšana” 

33. Papildināt ar jaunu 12.2.3. punktu šādā redakcijā: 

“12.2.3. Biržas valde pieņem lēmumu par parāda vērtspapīru izslēgšanu no Parāda 
vērtspapīru saraksta desmit (10) darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas 
vai no dienas, kad Emitents ir iesniedzis papildu informāciju, kuru Biržas valde ir 
pieprasījusi jautājuma izskatīšanai.” 

34. Izteikt 12.5. punktu šādā redakcijā:  

“Gadījumā, ja Biržas valde ir noraidījusi iesniegumu par finanšu instrumentu izslēgšanu 
no Biržas saraksta, tad šādu lēmumu var pārsūdzēt FKTK trīsdesmit (30) dienu laikā no 
lēmuma saņemšanas dienas.” 

35. Papildināt ar jaunu 13.1.5. un 13.1.6. punktu šādā redakcijā:  

“13.1.5. Emitentam ir pienākums atklāt informāciju par emitenta vai emitentam 
nozīmīgas meitas sabiedrības nozīmīga apjoma darījumiem vai ieguldījumiem, kuros 
par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa, tai skaitā aktīvu vai finanšu 
instrumentu tirgus vērtība, vai arī Emitenta uzņemtās parāda saistības vai izsniegtie 
aizdevumi ir vienādi vai pārsniedz 10% no Emitenta pašu kapitāla saskaņā ar pēdējo 
zvērināta revidenta pārbaudīto gada pārskatu (ja Emitents negatavo konsolidēto gada 
pārskatu) vai  konsolidēto gada pārskatu (ja Emitents gatavo konsolidēto gada 
pārskatu). 

13.1.6. Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, 
vienlaicīgi ietverot šādu informāciju: 

1) darījuma un tā ietekmes uz Emitenta komercdarbību un finanšu rādītājiem 
aprakstu; 

2) darījumā saņemamās vai maksājamās summas, tai skaitā summas, kas jāsaņem vai 
jāsamaksā nākamajos periodos, samaksas noteikumi.” 

36. Aizstāt 14.1.1. punktā vārdu “revidenta” ar vārdiem “zvērināta revidenta”. 

37. Izteikt 14.1.2. punktu šādā redakcijā:  
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“14.1.2. Ja Emitenta valdē vai padomē ir ievēlēta vai iecelta jauna persona, Emitentam 
ir jāatklāj šīs personas trīs iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īss apraksts. Akciju  
Emitentam papildus jāatklāj ziņas par šai personai piederošo Emitenta balsstiesīgo 
akciju skaitu.” 

38. Izteikt 14.6.4. punktu šādā redakcijā:  

“14.6.4. Ja tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Emitenta, tā mātes sabiedrības vai Emitenta 
nozīmīgas meitas sabiedrības tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās 
aizsardzības procesa pasākumu plāna vai šāda plāna grozījumu apstiprināšanu,  
Emitentam papildus ir jāatklāj pasākuma plāna būtiskākie noteikumi (pasākuma plānā 
noteiktās metodes, procesa īstenošanas termiņš u.c.) vai būtiskās izmaiņas, kas ir 
veiktas ar plāna grozījumiem.” 

39. Izteikt 14.8. punkta nosaukumu, 14.8.1. un 14.8.2. punktu šādā redakcijā:  

“14.8. Gada pārskats, starpperioda pārskati un finanšu informācija 

14.8.1. Emitents gada pārskatu,starpperioda pārskatu un finanšu informāciju sagatavo 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka pārskatu sagatavošanas kārtību un 
ievērojot FITL un šajos Noteikumos papildu noteiktās prasības.  

14.8.2. Emitentam ir pienākums iesniegt Biržai gada pārskatu, FITL noteikto 
starpperioda pārskatu un finanšu informāciju ne vēlāk kā termiņā, kurā Emitentam 
attiecīgais pārskats saskaņā ar FITL ir jāpublisko.” 

40. Izteikt 14.8.4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“Emitents, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, gada pārskatā papildu 
normatīvajos aktos par gada pārskata sastādīšanu un FITL noteiktajai informācijai, 
sniedz šajā punktā minēto  informāciju. Ja šajā punktā minētā informācija nav iekļauta 
gada pārskatā, Emitents pēc gada pārskata publicēšanas atsevišķā paziņojumā 
publisko šajā punktā norādīto informāciju:” 

41. Izslēgt 14.8.5. punktu. 

42. Izteikt 14.8.7. punktu šādā redakcijā:  

“14.8.7. Emitentam, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, vienlaicīgi ar peļņas vai 
zaudējumu pārskatu ir jāaprēķina koeficients “peļņa uz akciju” (EPS), pamatojoties uz 
pārskata perioda rezultātiem, un šī informācija jāsniedz Noteikumu 14.8.1 punktā 
minētajos dokumentos.” 

43. Izslēgt 14.8.8., 14.8.10. un 14.8.11.  punktu. 

44. Izslēgt 14.10. punktu (sadaļu). 

45. Izteikt 15.1.1. punktu šādā redakcijā: 

“15.1.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties iesniegt Biržai informāciju par lēmumu 
sasaukt akcionāru sapulci, tās norises datumu, vietu un citiem apstākļiem. Emitentam 
ir jāiesniedz informācija par sapulces darba kārtību, kā arī par papildu darba kārtības 
jautājumiem, ja tādi tiek iesniegti.” 

46. Izteikt 15.2.2. punkta 2. apakšpunktu šādā redakcijā:  
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“2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa, informācija par gadu, kad gūta peļņa 
no kuras tiks veikta dividendes izmaksa;” 

47. Izteikt 15.3.2. punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“1)  Ieraksta datums un Ex-datums ievērojot šo Noteikumu 14.4.3.  un 14.4.5. punkta 
nosacījumus (ja piemērojams);” 

48. Izteikt 15.4.2. punktu šādā redakcijā: 

“15.4.2. Akcionāru sapulcei sagatavotajā lēmumu projektā par pamatkapitāla 
samazināšanu, papildus Komerclikumā prasītajai informācijai, jāietver informācija par 
Ieraksta datumu un Ex-datumu, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3.  un 14.4.5. punkta 
nosacījumus (ja piemērojams).” 

49. Izteikt 15.6. punktu šādā redakcijā:  

“Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par parāda vērtspapīru emisiju, kad 
pieņemts lēmums veikt šādu emisiju. Paziņojumā Biržai jāietver vismaz šāda 
informācija : 

1) emitējamo parāda vērtspapīru skaits, nominālvērtība, dzēšanas termiņš un 
procentu likme;  

2) garantija vai galvojums, kas izdots attiecībā uz saistību izpildi, kuras izriet no 
Emitenta parāda vērtspapīriem.” 

50. Izslēgt 15.8. punktu. 

51. Izteikt 15.14. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:  

“Ja Emitents savā darbībā nepiemēro Biržas apstiprinātos “Korporatīvās pārvaldības 
principus un ieteikumus to ieviešanā”, ziņojumā par korporatīvās pārvaldības 
ieteikumu (principu) ieviešanu Emitents norāda, kur ir iespējams iepazīties ar Emitenta 
piemērotajiem korporatīvās pārvaldības principiem.” 

52. Izteikt 16.3.1. punktu šādā redakcijā:  

“16.3.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par Emitenta 
pilnvarotās institūcijas pieņemto lēmumu veikt parāda vērtspapīru pirmstermiņa 
atpirkšanu un/vai dzēšanu pirms prospektā noteiktā dzēšanas termiņa.” 

53. Izteikt 16.4. un 16.5. punktu šādā redakcijā:  

“16.4. Parāda vērtspapīru jauna emisija  

Emitents nekavējoties atklāj informāciju par jebkādu jaunu parāda vērtspapīru 
emisiju, kad pieņemts lēmums veikt šādu emisiju. Paziņojumā Biržai jāietver vismaz 
šāda informācija: 

1) emitējamo parāda vērtspapīru skaits, nominālvērtība, dzēšanas termiņš un 
procentu likme;  

2) garantija vai galvojums, kas izdots attiecībā uz saistību izpildi, kuras izriet no 
Emitenta parāda vērtspapīriem. 

16.5. Pamatkapitāla samazinājums 
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16.5.1. Emitenta (komercsabiedrības) pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par 
plānoto Emitenta pamatkapitāla samazināšanu un atklāt informāciju par 
akcionāru/dalībnieku sapulces, kurā paredzēts izskatīt jautājumu par pamatkapitāla 
samazināšanu, norises laiku un vietu. 

16.5.2. Emitents pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties iesniedz Biržai informāciju 
par sapulcē pieņemto lēmumu attiecībā uz pamatkapitāla samazināšanu.” 

54. Papildināt ar jaunu 18.3. punktu šādā redakcijā: 

“18.3. Birža nekavējoties informē FKTK, ja Birža konstatē, ka Emitents ir pārkāpis FITLa 
vai šo Noteikumu prasības, kā arī par šo pārkāpumu sakarā pieņemtajiem lēmumiem.” 

55. Izteikt 21.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“21.1.2. Birža nepiemēro sankcijas, ja Emitents nav atklājis tādu šajos Noteikumos 
noteikto informāciju, kuras publicēšanas pienākums ir noteikts FITL vai Eiropas 
Savienības tiešā veidā piemērojamos tiesību aktos.” 

     


