
 

INFORMĀCIJA PAR AKCIJU ATPIRKUMA IETEKMI UZ UZŅĒMUMA DARBĪBU 

Kā AS “Latvijas balzams” vērtē lielākā akcionāra “Amber Beverage Group” izteikto 
obligāto akciju atpirkuma piedāvājumu?  

Nolūkā nodrošināt uzņēmuma attīstību un produkcijas konkurētspēju Latvijā un ārējos 

tirgos, uzņēmuma peļņa līdz šim tika reinvestēta, neizmaksājot dividendes. AS “Latvijas 

balzams” valde pozitīvi vērtē izteikto akciju atpirkuma piedāvājumu, jo tā iespēja 

mazākuma akcionāriem iegūt ievērojamu atdevi no savām investīcijām – atpirkuma cena 

gandrīz trīs reizes pārsniedz vidējo svērto uzņēmuma akciju cenu biržā pēdējo gadu laikā 

(3,00- 3,50 eiro).  

Vai akciju atpirkums nozīmē, ka AS “Latvijas balzams” akciju kotēšana biržā tiks 

pārtraukta? 

Akciju atpirkuma piedāvājuma izteikšana saistīta ar ABG vēlmi iegūt lielāku kontroli pār 

AS “Latvijas balzams” darbību, taču nav tieši saistīta ar akciju kotēšanu biržā šodien vai nākotnē.  



 

PRAKTISKA INFORMĀCIJA AS “LATVIJAS BALZAMS” AKCIONĀRIEM 

Kā es varu pārliecināties, vai man pieder AS “Latvijas balzams” akcijas?  

Ja persona zina, ka tai pieder akcijas, bet kopš iegādes brīža ar tām nekas nav darīts un 

tās nav pārvestas uz vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā, tad tās joprojām 

glabājas Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā.  

Lai noskaidrotu informāciju par sev piederošām akcijām, īpašniekam ar personu 

apliecinošu dokumentu ir jādodas uz Latvijas Centrālo depozitāriju, kur būs iespējams 

bez maksas uzzināt, kādas un cik akcijas viņam pieder un vai par šīm akcijām ir 

uzkrājušās dividendes.  

Atrašanās vieta:  

Latvijas Centrālais depozitārijs  

Vērtspapīru uzskaites un norēķinu departaments  

Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050  

Tālr.: +371 67 212 431  

E-pasts: lcd.riga@nasdaq.com  

 

Darba laiks:  Darba dienās 8:30 – 17:30 , piektdienās un pirmssvētku dienās 8:30 – 16:30  

Informāciju par akcijām var saņemt arī elektroniskā veidā, caur Lursoft. Lursoft datu 

bāzei var pieslēgties arī izmantojot savu internetbanku (t.i., nav obligāti jābūt Lursoft 

abonentam). Tas ir maksas pakalpojums.  

Vai Centrālajā depozitārijā varu uzzināt arī par saviem radiniekiem un viņiem 

piederošām AS “Latvijas balzams” akcijām?  

Informāciju no Sākotnējā reģistra par personai piederošajām akcijām var saņemt tikai 

persona par sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai tās pilnvarots pārstāvis, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu un notariāli apstiprinātu pilnvaru.  

Vai AS “Latvijas balzams” akcijas var tikt mantotas?  

Mantotas tiek pilnīgi visas akcijas - gan tās, kas glabājušās īpašnieka vērtspapīru kontā, 

gan tās akcijas, kas glabājušās Sākotnējā reģistrā.  

Lai noskaidrotu, vai Sākotnējā reģistrā atrodas akcijas, kas piederējušas mirušajam, 

notārs vai tiesu izpildītājs, kas kārto konkrēto mantojuma lietu, sūta rakstisku 

pieprasījumu uz Latvijas Centrālo depozitāriju. Latvijas Centrālais depozitārijs uz 



saņemto pieprasījumu sagatavo un nosūta rakstisku atbildi – izziņu no Sākotnējā 

reģistra.  

Persona - mantinieks dodas uz banku, atver vērtspapīru kontu un uz mantojuma 

apliecības pamata dereģistrē mantojumā saņemtās akcijas – tās tiek ieskaitītas 

mantotāja vērtspapīru kontā.  

Ko man darīt, ja es vēlos pārdot savas AS “Latvijas balzams” akcijas, bet tās atrodas 

Sākotnējā reģistrā?  

Lai akciju īpašnieks varētu brīvi rīkoties ar sev piederošajiem vērtspapīriem, tai skaitā tos 

pārdot, īpašniekam ir jāveic vērtspapīru dereģistrācija -  akciju pārskaitīšana pēc to 

īpašnieka rīkojuma no Sākotnējā reģistra uz īpašnieka vērtspapīru kontu pie kontu 

turētāja (bankā vai brokeru sabiedrībā).  

Akciju īpašniekam bankā vai brokeru sabiedrībā ir jāatver vērtspapīru konts un jāiesniedz 

dereģistrācijas uzdevums. Atsevišķas bankas piedāvā šo iespēju veikt interneta bankā.  

Banka vai brokeru sabiedrība nosūta Latvijas Centrālajam depozitārijam dereģistrācijas 

pieprasījumu, pēc kura Depozitārijs pārskaita akcijas uz banku vai brokeru sabiedrību. 

Akciju pārskaitīšanu no Sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu, vērtspapīru un naudas 

kontu atvēršanu, akciju uzglabāšanu, kā arī citas darbības veic bankas un brokeru 

sabiedrības, un tie ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumus nosaka konkrētā banka vai 

brokeru sabiedrība. Banku un brokeru sabiedrību 

saraksts: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/depozitarija-dalibnieki/dalibnieku-

saraksts.  

 

Kas man praktiski ir jādara, lai pārdotu man piederošās AS “Latvijas balzams” akcijas?   

Akcionāram visvienkāršāk ir vērsties savā bankā vai brokeru sabiedrībā, kas palīdzēs ar 

skaidrojumu un darījuma nokārtošanu. Darījuma nokārtošana visticamāk būs maksas 

pakalpojums. 

Akcionārs, kurš ir dereģistrējis savas akcijas un vēlas pieņemt brīvprātīgo akciju 

atpirkšanas piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā 

akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību dod akciju pārdošanas 

pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas) un 

norēķini veicami saskaņā ar vienlaicīguma principu.  

Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda 

šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:  



1. pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs; 

2. pircēja nosaukums un reģistrācijas numurs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER 

BEVERAGE GROUP", reģistrācijas numurs 40103839550; 

3. pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru 

sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums; 

4. pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām 

akcijām kredītiestādē, kur šis konts ir atvērts; 

5. pircēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts 

finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0150 1102 6470741, Nordea Bank AB Latvijas 

filiāle; 

6. pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000100808; 

7. pārdodamo akciju skaits; 

8. pārdodamo akciju cena – 9.00 EUR; 

9. norēķinu datums - piektā diena pēc 8.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām; 

10. pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS “Latvijas balzams” brīvprātīgā akciju atpirkšanas 

piedāvājuma pieņemšana.  

Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc Akcionāra Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas 

pieteikuma saņemšanas kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir 

atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu 

sistēmā.  

Nauda par pārdotajām akcijām tiks saņemta piektajā dienā pēc atpirkuma termiņa 

beigām.  

Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas sākot ar 2016. gada 16.februāri līdz 2016. 

gada 16.martam, ieskaitot).  

 

Vai pēc AS “Latvijas balzams” akciju dereģistrācijas varēšu saņemt arī akcionāriem 

iepriekš izmaksātās dividendes?  

Akcijas dereģistrējot (pārskaitot no Sākotnējā reģistra) uz finanšu instrumentu kontu 

kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā kopā ar akcijām vienlaicīgi tiks 

pārskaitītas arī visas uzkrātās dividendes par iepriekšējiem gadiem. 

 


