
UZŅĒMUMA SADALĪŠANA  
Akcionāra ceļvedis 

Akcionāram sava izvēle jāizdara līdz 
2016. gada septembrim! 



UZŅĒMUMA REORGANIZĀCIJA 

2017. gada aprīlī beigsies Latvijas Gāzes privatizācijas līgumos 
paredzētais uzņēmuma darbības ekskluzivitātes termiņš. Tādēļ 
Saeima, balstoties uz Eiropas Savienības prasībām, pieņēma 
grozījumus Enerģētikas likumā, prasot nodalīt pārvades un 
uzglabāšanas uzņēmumu no dabasgāzes tirdzniecības un sadales. 

 

2016. gada 22. marta Akcionāru sapulcē tika nolemts, ka 
jaundibināmais uzņēmums būs māsas uzņēmums - akciju sabiedrība 
un par tās akcionāriem varēs kļūt visi esošie Latvijas Gāzes akcionāri 
Komerclikumā noteiktajā kārtībā. 

 

Jaundibināmais uzņēmums būs:  

akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 
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TIESĪBAS UZ AKCIJĀM 
Uzņēmuma sadalīšanas procesā ikviens Latvijas Gāzes akcionārs ir tiesīgs kļūt 
par jaunā uzņēmuma akcionāru, vienlaicīgi saglabājot Latvijas Gāzes akcijas.  

Jaunā uzņēmuma Akcionāru sarakstā tiks iekļauti tie akcionāri, kuri nobalsos 
“par” reorganizāciju vai rakstveidā izteiks vēlmi kļūt par akcionāriem. 

Akcionāriem, kas balsos “pret” Reorganizāciju vai Statūtiem, būs tiesības 
prasīt akciju atpirkšanu. Atlīdzības aprēķins tiks veikts saskaņā ar 
Komerclikuma noteikumiem. Aprēķinu veiks Latvijas Gāzes piesaistīts 
neatkarīgs finanšu eksperts. 

 

 

 

Uzmanību! 
Akcionāri, kuri nepieteiksies uz akcijām rakstveidā vai nebalsos Akcionāru 
sapulcē “par” Reorganizāciju, zaudēs tiesības uz jaundibinātā uzņēmuma 
akcijām. Akcionāri, kuri Akcionāru sapulcē nepiedalīsies, zaudēs iespēju 
pieprasīt kompensāciju.  

Akcijas iegūs tie pieteikumu iesniedzēji, kuriem Latvijas Gāzes akcijas piederēs 
uz Akcionāru sapulces dienas beigām. 
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Akcionāra lēmums 
par dalību jaunajā 

uzņēmumā  

PAR PRET 

Balso par 
reorganizāciju 

Akcionāru sapulcē 

Rakstveidā apliecina 
vēlmi kļūt par 

akcionāru 

Akcionāru sapulce notiks 2016. gada 2. septembrī  

Līdz 2. septembra Akcionāru 
sapulcei iesniedz parakstītu 

pieteikumu pa pastu, klātienē vai 
nosūta elektroniski parakstītu 

sūtījumu. Jāpieder Latvijas Gāzes 
akcijām uz Akcionāru sapulces 

dienas beigām 

Iegūst tādu pašu sakaitu akciju 
jaundibinātajā uzņēmumā, kāds pieder 

Latvijas Gāzē 

Balso pret 
reorganizāciju 

Akcionāru sapulcē 

Balso pret 
jaunizveidotā 

uzņēmuma Statūtiem 

Jaunizveidotā uzņēmuma pirmo 
Akcionāru sapulci plānots 

sasaukt vēlākais 2017. gada 
janvārī 

Divu mēnešu laikā pēc uzņēmuma 
reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā tiesības 

pieprasīt kompensāciju 
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Man pieder akcijas 
Iespējams, man vai maniem mantojuma 

atstājējiem piederēja akcijas 

Glabājas bankā 
vērtspapīru kontā 

Glabājas Sākotnējā reģistrā Latvijas Centrālajā depozitārijā 

Aptuveni 2 500 akcionāru vēl joprojām glabā savas akcijas Sākotnējā 
reģistrā. Diemžēl starp šīm personām ir arī mirušas personas, kā arī 

daudzi no šiem akcionāriem vienkārši ir aizmirsuši par savām akcijām. 

Lai kļūtu par jaunā uzņēmuma īpašnieku, Latvijas Gāzes akcionārs iesniedz pieteikumu uz 
akcijām vai arī nobalso «par» reorganizāciju Akcionāru sapulcē 

Īpašniekam nav vajadzīgas kādas speciālas izziņas, pietiek ar 
personu apliecinošiem dokumentiem. Pilnvarotajām 

personām nepieciešams klātienē uzrādīt vai sūtījumam 
pievienot pilnvaras oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju. 

Ja ir pamats uzskatīt, ka man pieder akcijas, 
visvienkāršāk ir pārbaudīt datus par sevi Lursoft.lv 

vai arī vērsties Latvijas Centrālajā depozitārijā, 
savukārt mantojuma gadījumā jāvēršas pie notāra 

Mantojuma gadījumā vienīgi notārs ir tiesīgs vērsties Latvijas 
Centrālajā depozitārijā, lai pārbaudītu akciju īpašumtiesības un vēlāk 

tās nostiprinātu mantotājam.  
Uzmanību: Notāra pakalpojumi ir maksas, tādēļ vēlams gūt pārliecību 

par akciju īpašumtiesībām, piemēram, pārbaudot, vai nav 
saglabājusies kāda dokumentācija u.c. 
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PAPILDUS INFORMĀCIJA 

www.lg.lv sadaļā Uzņēmuma reorganizācija: 

• Reorganizācijas prospekts 

• Nolikums par pieteikšanos uz akcijām 

• Akciju pieteikuma iesnieguma formas 

• Akcionāru sapulču materiāli un jaunumi 

 

Izziņa no Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistra par sev 
piederošajām akcijām (izziņas maksa 1,42 EUR): 
https://www.lursoft.lv/Latvijas_centralais_depozitarijs.html  

Kontaktinformācija 
Vinsents Makaris 
IR@lg.lv 
+(371) 67 369 144 

Akciju pieteikumu iesniegšana 
Elektroniski parakstīts dokuments: info@akcionari.lg.lv 
Vēstule: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 
Iesniegums klātienē: Klientu apkalpošanas centrs Rīgā, Vagonu ielā 20 
vai iecirkņi citās Latvijas pilsētās   
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