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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. AS “Latvija Gāze” (turpmāk arī – Sabiedrība) dividenžu politika nosaka principus, ko Sabiedrība
ievēro, gatavojot priekšlikumus Sabiedrības akcionāru sapulcei, lai pieņemtu lēmumu par peļņas
sadali. Šī dividenžu politika ir balstīta uz Sabiedrības Statūtos (6.7-6.11.punkts) ietvertajiem dividenžu
un finanšu politikas pamatprincipiem.
1.2. Sabiedrības mērķis ir īstenot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli, kas
nodrošina regulāru dividenžu izmaksu akcionāriem un Sabiedrības ilgtermiņa biznesa mērķa
sasniegšanu.
1.3. Tiesības lemt par dividenžu izmaksu un izmaksas apmēru ir tikai Sabiedrības akcionāru sapulcei.
Šajā politikā ir sniegti galvenie apsvērumi, pēc kuriem Sabiedrības valde vadās, izstrādājot dividenžu
izmaksas priekšlikumu.

2. Dividenžu aprēķina principi
2.1. Dividenžu apmēru aprēķina, balstoties uz Sabiedrības pārskata gada peļņu, kas ir atspoguļota
AS “Latvijas Gāze” koncerna konsolidētajā un AS “Latvijas Gāze” gada pārskatā, kurš sagatavots
atbilstoši starptautiskajiem finanšu standartiem.
2.2. Veicot dividenžu aprēķinu, tiek ievēroti šādi principi:
2.2.1. līdzsvara princips - lai sasniegtu stabilu finansiālo bāzi, Sabiedrība uztur adekvātu pašu kapitāla
un piesaistīto līdzekļu attiecību. Dividendes izmaksā tikai no Sabiedrības rīcībā esošajiem naudas
līdzekļiem;
2.2.2. dividenžu stabilitātes princips, kas nosaka to, ka A “Latvijas Gāze” tiecas izmaksāt akcionāriem
dividendes par katru finanšu gadu;
2.2.3. pārskatāmības princips, kas paredz, ka ikgadējā dividenžu noteikšanas apjoma apsvērumi tiek
izskaidroti iesaistītajām pusēm.

3. Dividenžu apmēra aprēķina kārtība
3.1. Dividendes var aprēķināt un izmaksāt tikai par pilnībā apmaksātām akcijām.
3.2. AS “Latvijas Gāze” tīrās peļņas daļa, kas paliek pāri pēc dividenžu izmaksāšanas, tiek paturēta
(ieskaitīta Sabiedrības rezervēs) turpmākiem ieguldījumiem Sabiedrības attīstībā.
3.3. Sabiedrības izmaksātās dividendes ir apliekamas ar nodokļiem saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktiem, kā arī var tikt apliktas ar nodokļiem valstī, kuras nodokļu rezidents ir dividenžu
saņēmējs.
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3.4. Sabiedrības statūti paredz iespēju izmaksāt ārkārtas dividendes Sabiedrības akcionāriem, taču ne
agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad ticis pieņemts iepriekšējais akcionāru sapulces lēmums par
dividenžu izmaksu.
3.5. Sabiedrības valde ir tiesīga sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas
dividenžu izmaksu, ja saskaņā ar Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu par periodu, kas ir
vismaz trīs mēneši pēc iepriekšējā pārskata beigām, Sabiedrībai ir peļņa, un valde ārkārtas dividenžu
izmaksai redz finansiālu vai saimniecisko pamatojumu.

4. Lēmuma par dividenžu izmaksāšanu pieņemšanas kārtība
4.1. Sabiedrības valde, apstiprinot kārtējo gada pārskatu, sagatavo priekšlikumu par dividenžu
izmaksu, ievērojot Sabiedrības Statūtus, šo politiku, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu
noteikumus un, ja tādas pastāv, Sabiedrības līgumiskās saistības un pienākumus, piemēram, pret
kredītiestādēm.
4.2. Priekšlikumu par kārtējo vai ārkārtas dividenžu izmaksu Sabiedrības valde vispirms iesniedz
izskatīšanai padomē. Lēmumu par dividenžu izmaksu pieņem Sabiedrības akcionāru sapulce.
4.3. Akcionāru sapulcē apstiprinātais dividenžu apmērs nedrīkst pārsniegt Sabiedrības valdes ieteikto
apmēru.

5. Dividenžu izmaksas veids un laiks
5.1. Dividenžu aprēķina datumu un izmaksas datumu iesaka Sabiedrības valde, un nosaka - akcionāru
sapulce.
5.2. Dividendes izmaksā naudā – dividendēs izmaksājamo summu par AS “Latvijas Gāze” vārda akciju
emisijas akcijām Sabiedrība pārskaita uz attiecīgā akcionāra naudas kontu, savukārt par uzrādītāja
akciju emisijas akcijām, atbilstoši Nasdaq CSD SE (depozitārijs) noteikumiem, kopējā dividendēs par
šīm akcijām izmaksājamā summa depozitārija noteiktajā termiņā tiek pārskaitīta uz depozitārija
norādīto bankas kontu.
5.3. Lai akcionārs saņemtu dividendes, akcijas, ja tās joprojām reģistrētas depozitārija sākotnējā
reģistrā (nav pārvestas uz vērtspapīru kontu kredītiestādē), ir jāpārskaita uz vērtspapīru kontu. Ja
akcijas atrodas vērtspapīru kontā, dividendes izmaksas datumā vai, izņēmuma gadījumā, uzreiz pēc
tā, katru reizi tiek automātiski ieskaitītas akcionāra naudas kontā. Ja akcijas vēl arvien reģistrētas
sākotnējā reģistrā, dividendes glabā depozitārijs. Uzkrāto dividenžu apjomu akcionārs saņem,
pārvedot akcijas no sākotnējā reģistra uz vērtspapīru kontu kredītiestādē.

6. Informācijas atklāšana
Šī politika un jebkuri tās grozījumi ir publicēti un pieejami Sabiedrības tīmekļa vietnē www.lg.lv.
***
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