NEOFICIĀLAIS TULKOJUMS
Akciju sabiedrības „HansaMatrix” akciju izsoles noteikumi
1. IZSOLES RĪKOTĀJS – akciju sabiedrība „LHV Pank”, reģ. Nr. 10539549, juridiskā adrese: Tartu
mnt 2, Tallina, Igaunija, 10145, turpmāk tekstā „Rīkotājs”.
2. IZSOLES VEICĒJS - Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", reģ. Nr. 40003167049, juridiskā adrese:
Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050, turpmāk tekstā – „Birža”.
3. IZSOLES PRIEKŠMETS – IZSOLES RĪKOTĀJA turējumā esošās akciju sabiedrības „HansaMatrix”
362 000 akcijas (ISIN kods LV0000101590), turpmāk tekstā – “Akcijas”
4. IZSOLES DALĪBNIEKS – Izsolē var piedalīties licencēta banka vai ieguldījumu brokeru
sabiedrība, kas ir ieguvusi Biržas Biedra statusu, turpmāk tekstā „Biržas biedrs”. Biržas
biedru saraksts ir pieejams Biržas mājas lapā www.nasdaqbaltic.com. Biržas biedrs var
piedalīties Izsolē, iesniedzot izsoles uzdevumus savā vai savu klientu vārdā.
5. IZSOLES VIETA – Izsole tiek veikta, izmantojot Biržas uzturēto tirdzniecības sistēmu, turpmāk
tekstā – „Tirdzniecības sistēma”.
6. IZSOLES LAIKS - Izsole notiks no 2017. gada 22. marta plkst. 9:00 līdz 2017. gada 24. marta
plkst. 15:30, turpmāk „Izsoles periods”. Izsoles uzdevumus Tirdzniecības sistēmā varēs
iesniegt Izsoles periodā katru Biržas tirdzniecības dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Pēdējā
Izsoles perioda dienā uzdevumus Tirdzniecības sistēmā varēs iesniegt līdz plkst. 15:30. Visi
norādītie laiki ir attiecināmi uz vietējo Latvijas laiku.
7. NORĒĶINU KĀRTĪBA – Norēķinu datums ir 2017. gada 29. marts. Norēķinus nodrošina AS
„Latvijas Centrālais depozitārijs” , turpmāk „LCD”, un norēķini tiek veikti pēc DVP principa
par katru darījumu atsevišķi (bruto princips). Īpašuma tiesības uz Izsolē pārdotajām Akcijām
tiek iegūtas ar Akciju ieskaitīšanu Izsoles dalībnieka finanšu instrumentu kontā, kas tiek
veikta vienlaikus ar samaksas veikšanu par iegādātajām Akcijām.
8. Biržas biedrs iesniedz pirkšanas uzdevumus (solīt) Tirdzniecības sistēmā Izsoles periodā
Biržas tirdzniecības dienās sākot ar plkst. 9:00, bet ne vēlāk kā līdz tās pašas tirdzniecības
dienas plkst. 16:00 vai līdz plkst. 15:30 Izoles perioda pēdējā dienā. Iesniegtie uzdevumi līdz
noteiktajam iesniegšanas laikam Izsoles perioda pēdējā dienā plkst. 15:30 var tikt atsaukti
vai grozīti. Izsoles perioda pēdējā dienā pēc plkst. 15:30 uzdevumi vairs nevar tikt grozīti,
atcelti, kā arī nevar tikt ievadīti jauni uzdevumi.
9. Biržas biedrs ir atbildīgs par tā klientu izsoles uzdevumu iesniegšanu Biržas Tirdzniecības
sistēmā atbilstoši šajos Izsoles noteikumos noteiktajai kārtībai. Biržas biedra klientu izsoles
uzdevumu iesniegšana un informācijas apmaiņa starp Biržas biedru un tā klientu par Izsoles
norisi un tās rezultātiem notiek attiecīgā Biržas biedra iekšējos noteikumos noteiktajā
kārtībā.
10. Izsole ir slēgta, t.i., Biržas biedri uzdevumu grāmatā var redzēt tikai sevis iesniegtos Izsoles
uzdevumus.

11. Izsoles uzdevumi tiek ievadīti zem tirgus apakškategorijas “RSE Equities IPO” uzdevumu
grāmatā HMXAUC ar attiecīgo ISIN kodu LV0000101590.
12. Izsoles uzdevumā ir jānorāda:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Solītā cena par vienu attiecīgās akciju sabiedrības Akciju;
Vērtspapīru skaits;
Klienta reference;
Vai Biedrs veics darījumu par sevi vai klienta vārdā;
Uzdevuma derīguma termiņš – “GTC” (Good-Till-Cancel);
Cita informācija kā norādīts.

13. Vienas Akcijas cena ir EUR 6.90.
14. Uzdevumu savietošanu veiks IZSOLES RĪKOTĀJS, ņemot vērā Piedāvājuma Dokumentā
(Offering Rules) norādīto kārtību, ārpus Biržas Tirdzniecības sistēmas. Darījumu informācija
nebūs pieejama Biržas Tirdzniecības sitēmā. Piedāvājuma Dokuments būs publiski pieejams
3 darbadienas pirms Izsoles adresē www.nasdaqbaltic.com.
15. Birža nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Izsolē iesniegto uzdevumu
savietošanas informācijas saņemšanas no IZSOLES RĪKOTĀJA, nosūta LCD norēķinu veikšanai
norēķinu uzdevumus par Izsoles rezultātā noslēgtajiem darījumiem. Biržas biedrs ir atbildīgs
par to, ka tā norēķinu aģents, kurš atbilstoši norēķinu uzdevumā norādītajai informācijai
nodrošina ar Izsolē noslēgto darījumu saistītos norēķinus, veic nepieciešamos
apstiprinājumus LCD norēķinu veikšanai.
16. Biržas biedram, ievērojot Biržas darbības noteikto regulējumu, ir pienākums par Izsoles
rezultātā Biržas biedra vai tā klientu vārdā noslēgtajiem darījumiem apmaksāt Biržai
komisijas maksu, kas tiek aprēķināta atbilstoši Biržas noteiktajiem tarifiem attiecībā uz
izsolēs noslēgtajiem darījumiem.

