APSTIPRINĀTS
ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MACRO RĪGA”
2017.gada 10.marta vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.2-03/2017

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MACRO RĪGA”
Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(reģistrācijas numurs 40003362005)

PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTS
Emitents:
Akciju sabiedrība “HansaMatrix”
Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība
(reģistrācijas numurs 40003454390)

362 000 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši) Emitenta dematerializētu
uzrādītāja akciju, kuras dod tiesības uz dividenžu saņemšanu,
likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē
un katras akcijas nominālvērtību 1.00 EUR, publiskais piedāvājums

Rīga, 2017.gads 10.marts
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1. LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS
Akcijas

Emitenta dematerializētas uzrādītāja
akcijas (ISIN LV0000101590), kuras ir
iekļautas

Biržas

Baltijas

Oficiālajā

pieder

Emitenta

sarakstā
Akcionārs

Akcionārs,

kuram

Akcijas
Birža

Akciju

sabiedrība

reģistrācijas

“Nasdaq

numurs

Riga”,

40003167049,

juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga, LV1050, Latvija
Biržas biedrs

Licencēta

banka

vai

ieguldījumu

brokeru sabiedrība, kas ir ieguvusi
Biržas biedra statusu
Emitents

Akciju

sabiedrība

reģistrācijas

numurs

“HansaMatrix”,
40003454390,

juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre,
Ogres novads, LV-5001, Latvija
FKTK

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Ieguldītājs

Fiziska vai juridiska persona vai šādu
personu

apvienība,

kas

ir

paudusi

vēlēšanos vai plāno iegādāties, vai ir
iegādājusies Akcijas
Izsoles periods

3 darba dienas (pirmajā un otrajā
darba dienā laika posmā no 9.00 līdz
16.00 un trešajā darba dienā laika
posmā no 9.00 līdz 15.30), ne vēlāk kā
4 kalendāro nedēļu laikā pēc tam, kad
Piedāvājuma izteicējs ir saņēmis FKTK
lēmumu par atļauju izteikt publisko
piedāvājumu atbilstoši šī Piedāvājuma
dokumenta

noteikumiem,

kas

tiks

paziņots atsevišķi
LCD

Akciju sabiedrība “Latvijas Centrālais
depozitārijs”,

reģistrācijas

numurs

40003242879, juridiskā adrese Vaļņu
iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
3

Piedāvājums

Šis Piedāvājuma izteicēja publiskais
piedāvājums

Piedāvājuma dokuments

Piedāvājuma

izteicēja

sagatavots

dokuments, kurā ietverta informācija
par Emitentu un Akcijām, un kas
nepieciešams,

lai

izteiktu

Akciju

publisku piedāvājumu
Piedāvājuma izteicējs

Sabiedrība

ar

ierobežotu

atbildību

“MACRO RĪGA”, reģistrācijas numurs
40003362005,

juridiskā

adrese

Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres novads,
LV-5001, Latvija
Sabiedrība

Emitents

Tirdzniecības sistēma

Biržas uzturētā tirdzniecības sistēma,
kurā tiek veikta izsole
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2. PERSONAS, KAS ATBILD PAR PIEDĀVĀJUMA
DOKUMENTĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS PATIESUMU
Par Piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas patiesumu atbild Piedāvājuma
izteicēja valdes loceklis Ilmārs Osmanis.
Es, SIA “MACRO RĪGA” , reģistrācijas numurs 40003362005, juridiskā adrese
Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres novads, LV-5001, valdes loceklis Ilmārs Osmanis,
apliecinu, ka atbilstoši manā rīcībā esošajām ziņām, Piedāvājuma dokumentā
iekļautā informācija atbilst patiesajiem apstākļiem, kā arī to, ka netiek noklusēti
fakti, kas varētu ietekmēt Piedāvājuma dokumentā iekļautās informācijas nozīmi.

_____________________________
Ilmārs Osmanis
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3. INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, PAR KURIEM TIEK
IZTEIKTS PUBLISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Publiskais piedāvājums ir izteikts par jau emitētām Emitenta Akcijām, kuras pieder
Piedāvājuma izteicējam un, kuras ir iekļautas Biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā.
3.1.

Vērtspapīra veids un kategorija

Akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas, kuras dod tiesības uz dividenžu
saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
3.2.

Vērtspapīra nominālvērtība un piedāvātais kopējais vērtspapīru
skaits

Vienas Akcijas nominālvērtība ir 1.00 EUR (viens euro). Piedāvājuma izteicējs
piedāvā 362 000 (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši) Piedāvājuma izteicējam
piederošas Emitenta Akcijas.
3.3.

Dividenžu saņemšanas kārtība

Dividenžu saņemšana notiek saskaņā ar Emitenta akcionāru sapulces lēmumu.
3.4.

Ziņas par tiesībām, kas saistītas ar šiem vērtspapīriem, ieskaitot
visus

tiesību

ierobežojumus,

kā

arī

tiesību

realizēšanas

procedūru
No dematerializētām uzrādītāja akcijām izrietošās tiesības ir personai, kuras
finanšu instrumentu kontā uzrādītāja akcijas ir iegrāmatotas saskaņā ar Finanšu
instrumentu tirgus likumā noteikto. Akcijas dod Akcionāram tiesības uz dividenžu
saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām Akcionāru sapulcē.
Akcionāriem nav paredzēti nekādi ierobežojumi savu tiesību realizēšanā.
3.5.

Būtiskākie riska faktori, kas saistīti ar vērtspapīra turēšanu
(Ieguldītāja riski)

3.5.1. Likviditātes risks
Akciju iegāde negarantē Akciju likviditāti, tāpēc Ieguldītājam jāizvērtē iespējamais
risks, ka Akciju pārdošana otrreizējā tirgū var būt ierobežota saistībā ar citu tirgus
dalībnieku nepietiekamu interesi. Gadījumā, ja otrreizējā tirgū nav pietiekamas
intereses (trūkst likviditātes), Ieguldītājam var būt grūtības pārdot Akcijas par
atbilstošu tirgus cenu. Likviditātes risks ir lielāks mazāku uzņēmumu akcijās.
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3.5.2. Cenas risks
Akciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši Ieguldītāju interesei, kuru var
ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai
vairākiem Ieguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi.
Atbilstoši var mainīties arī Ieguldītāju peļņas iespējas noteiktā laika brīdī.
3.5.3. Risks saistībā ar normatīvo regulējumu
Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai
jaunu normatīvo aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai
samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas
nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā.
3.5.4. Makroekonomiskais risks
Akciju cenas var mainīties, ja mainās ekonomikas dati, procentu likmes un citi
rādītāji, kas atspoguļo noteiktas valsts ekonomikas sniegumu. Emitenta darbību
ietekmē tas, kas notiek valsts un pasaules ekonomikā kopumā.
3.5.5. Uzņēmuma darbības risks
Ieguldījumi Emitenta akcijās ir pakļauti uzņēmuma darbības rezultāta riskam. Var
rasties situācija, ka samazinās Emitenta peļņas rādītāji. Emitents var strādāt ar
zaudējumiem,

kā

arī

Emitentam

var

uzsākties

maksātnespējas

process.

Maksātnespējas procesa uzsākšanas gadījumā Akcionāri var zaudēt lielu daļu vai
pat visu sava ieguldījuma vērtību. Šāds risks ir vērtējams zemu, tomēr izslēgt to
nevar.
3.6.

No vērtspapīriem un dividendēm gūtā ienākuma aplikšana ar
ieguldītājam piemērojamo ienākuma nodokli un norāde par
nodokļu ieturētāju

No dividendēm, ko Emitents izmaksā rezidentiem-fiziskajām personām un
nerezidentiem-fiziskajām personām, ieturēs 10 procentu iedzīvotāju ienākuma
nodokli

(“ieturējuma

nodoklis”).

Pamats

ieturējuma

nodokļa

piemērošanai

dividendēm ir Emitenta Akcionāru sapulces lēmums par dividenžu apstiprināšanu.
Ienākums no kapitāla pieauguma (jeb starpība starp aktīva atsavināšanas cenu un
iegādes vērtību), ko rezidents-fiziskā persona iegūst no Akciju pārdošanas, ir
apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ar likmi 15 procentu apmērā.
Ja Akcionārs ir juridiska persona, tad Akciju pārdošanas rezultātā gūtais ienākums
no kapitāla pieauguma netiek aplikts ar nodokli.
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Šajā Piedāvājumā norādītais apraksts par ienākumu aplikšanu ar nodokļiem ir
informatīvs un nevar tikt uzskatīts par profesionālu un saistošu atzinumu par
nodokļu

piemērošanu,

tādēļ

Emitents

aicina

Akcionārus

pirms

lēmuma

pieņemšanas par Akciju iegādi vai pārdošanu konsultēties ar Valsts ieņēmumu
dienestu vai kvalificētiem nodokļu konsultantiem, kuri var sniegt pamatotu
konsultāciju katram Ieguldītājam atbilstoši tā statusam un interesēm.
Plašāks piemērojamo nodokļu apraksts ir pieejams Emitenta 2016.gada prospektā
(nodaļā 4.19 “Nodokļu sistēma”), kas publicēts Biržas mājaslapā un pieejams šeit:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%
5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.

4. INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMIEM
4.1.

Piedāvājuma iemesli un detalizēts plāns par emisijas tīro
ieņēmumu izlietojumu

Piedāvājuma galvenais iemesls ir Piedāvājuma izteicēja vēlme piesaistīt finanšu
resursus, lai veiktu daļēju aizdevuma atmaksu, kuru Emitents ir izsniedzis
Piedāvājuma izteicējam.
Tādējādi lielāko daļu no Piedāvājuma īstenošanas rezultātā iegūtajiem naudas
līdzekļiem Piedāvājuma izteicējs plāno novirzīt daļējai iepriekš minētā aizdevuma
atmaksai. Šī aizdevuma atmaksas rezultātā Emitents no Piedāvājuma izteicēja
saņemtu finanšu resursus, kurus Emitents plāno izmantot, tos tālāk ieguldot
sekojošos investīciju projektos: (1) augsto tehnoloģiju infrastruktūras – “Zinātnes
parka”, attīstībai; (2) LightSpace Technologies attēlu tehnoloģiju attīstīšanai; (3)
jauno produktu izstrādes laboratoriju un prototipu ražotnes izveidei.
Piedāvājuma rezultātā papildus tiks arī palielināts Emitenta brīvā publiskā
apgrozībā esošo akciju skaits (un varētu tikt nodrošināta arī papildus Akciju
likviditāte), kā arī Ieguldītājiem tiek dota iespēja iegādāties Akcijas par cenu, kas
ir nedaudz zemāka par Akciju līdzšinējo vidējo tirgus vērtību.
4.2.

Parakstīšanās nosacījumi

Piedāvājuma process notiek izsoles veidā Biržas Tirdzniecības sistēmā. Biržas
biedrs savā vai klienta vārdā Izsoles periodā iesniedz pirkšanas uzdevumus Biržas
Tirdzniecības sistēmā. Iesniegtie uzdevumi līdz noteiktajam iesniegšanas laikam
Izsoles perioda pēdējā dienā var tikt atsaukti vai grozīti. Izsoles perioda pēdējā
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dienā pēc noteiktā iesniegšanas laika uzdevumi vairs nevar tikt grozīti, atcelti, kā
arī nevar tikt ievadīti jauni uzdevumi.
Biržas biedrs ir atbildīgs par tā klientu izsoles uzdevumu iesniegšanu Biržas
Tirdzniecības sistēmā atbilstoši izsoles noteikumiem. 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.
Izsole ir slēgta, proti, Biržas biedri uzdevumu grāmatā var redzēt tikai sevis
iesniegtos Izsoles uzdevumus.
4.3.

Viena vērtspapīra cena, tās noteikšanas mehānisms

Vienas Akcijas nominālvērtība ir 1.00 EUR (viens euro). Vienas Akcijas cena ir
noteikta 6.90 EUR (seši euro deviņdesmit centi), kas ir nedaudz zemāka nekā
līdzšinējā vidējā vienas Akcijas cena, par kādu tiek pārdotas Emitenta Akcijas, kas
iekļautas Biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā, ar mērķi nodrošināt Ieguldītāju interesi
un vēlmi iegādāties Akcijas.
4.4.

Vērtspapīru apmaksas un piegādes kārtība

Norēķini notiek trešajā darba dienā pēc Izsoles perioda beigām. Norēķinus
nodrošina LCD un norēķini tiek veikti pēc DVP (“delivery versus payment”) principa
par katru darījumu atsevišķi (bruto princips). Tā kā Akcijas ir dematerializētas
uzrādītāja akcijas (ISIN LV0000101590), kuras ir iekļautas Biržas Baltijas Oficiālajā
sarakstā, īpašuma tiesības uz Piedāvājuma izsolē pārdotajām Akcijām tiek iegūtas
ar Akciju ieskaitīšanu izsoles dalībnieka finanšu instrumentu kontā, kas tiek veikta
vienlaikus ar samaksas veikšanu par iegādātajām Akcijām.
4.5.

Pirmtiesību izmantošanas kārtība

Konkrētā Piedāvājuma ietvaros netiek paredzēta un nav piemērojama.
4.6.

Uzdevumu savietošanas principi

Mazākais vienā uzdevumā pieprasītais Emitenta Akciju skaits ir 1 (viena) Akcija.
Iesniegtie derīgie uzdevumi tiks savietoti pēc sekojošiem principiem:
1) Ja kopējais Emitenta Akciju pieprasījums no derīgiem uzdevumiem
nepārsniegs piedāvāto Akciju skaitu, tad katrs derīgais uzdevums saņems
attiecīgi pieprasīto Akciju skaitu.
2) Ja kopējais Emitenta Akciju pieprasījums pārsniegs piedāvāto Akciju skaitu,
tad katrs derīgais uzdevums saņems pirmās 50 (piecdesmit) pieprasītās
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Akcijas vai arī pieprasīto Akciju skaitu, ja tas bijis mazāks par 50
(piecdesmit). Ja pēc šī savietošanas procesa būs Akciju pārpalikums, tad šis
Akciju pārpalikums tiks savietots uz proporcionālu (angliski – “pro-rata”)
principu tiem derīgajiem uzdevumiem, kuros vēl ir pieprasītas Emitenta
Akcijas, t.i., virs 50 Akcijām (ja tādi būs), attiecīgi samazinot šādus
uzdevumus uz tuvāko zemāko apaļo Akciju skaitu.
3) Ja tiks iesniegts pietiekami liels skaits derīgu uzdevumu ar tajos norādīto
Akciju skaitu, kā rezultātā visiem iesniegtajiem, derīgiem uzdevumiem
nebūs iespējams garantēt pirmās 50 (piecdesmit) Akcijas, tad pilnīgi visi
iesniegtie derīgie uzdevumi saņems Akcijas pēc proporcionalitātes (angliski
– “pro-rata”) principa, attiecīgi samazinot šādus derīgos uzdevumus uz
tuvāko zemāko apaļo Akciju skaitu.

5. INFORMĀCIJA PAR EMITENTU UN TĀ KAPITĀLU
5.1.

Emitenta nosaukums, reģistrācijas vieta, datums un numurs,
biroja adrese un kontaktinformācija

Emitenta nosaukums: Akciju sabiedrība “HansaMatrix”.
Reģistrācijas vieta: Ogre.
Reģistrācijas datums: 1999.gada 30.jūlijs.
Reģistrācijas numurs: 40003454390.
Biroja adrese: Lielirbes iela 17A, Rīga, LV-1046, Latvija.
Kontaktinformācija:

tālruņa

numurs:

+371 65 049 088,

faksa

numurs:

+371 65 049 087, e-pasta adrese: info@hansamatrix.com, tīmekļa vietnes adrese:
http://www.hansamatrix.com/.
5.2.

Emitenta juridiskā adrese un forma, tiesību akti, pēc kuriem
emitents veic darbību

Juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres rajons, LV-5001, Latvija.
Juridiskā forma: akciju sabiedrība.
Galvenie tiesību akti, pēc kuriem emitents veic darbību: Latvijas Republikas
normatīvie akti, tajā skaitā, bet ne tikai, Civillikums, Komerclikums, Finanšu
instrumentu tirgus likums, Darba likums, likums “Par nodokļiem un nodevām”,
FKTK un LCD noteikumi, Eiropas Savienības normatīvie akti.
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5.3.

Emitenta

organizatoriskā

struktūra,

izpildinstitūcijas

un

pārraudzības institūcijas struktūra
Emitenta organizatorisko struktūru veido akcionāru sapulce, padome un valde.
Emitenta padomes sastāvs: Jānis Skutelis (padomes priekšsēdētājs), Krišs
Osmanis (padomes priekšsēdētāja vietnieks), Andris Bērziņš (padomes loceklis),
Ingrīda Blūma (padomes loceklis), Māris Rambaks (padomes loceklis).
Emitenta valdes sastāvs: Ilmārs Osmanis (valdes priekšsēdētājs), Alvis Vagulis
(valdes loceklis), Aldis Cimoška (valdes loceklis).
Plašāks Emitenta padomes un valdes apraksts ir pieejams Emitenta 2016.gada
prospektā (nodaļā 4.12.2 “Pārvaldes un vadības institūciju locekļi un Vadošie
darbinieki”),

kas

publicēts

Biržas

mājaslapā

un

pieejams

šeit:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%
5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.
5.4.

Informācija par pamatkapitālu

Emitenta pamatkapitāla kopējais lielums: 1 829 381 EUR.
Akciju skaits: 1 829 381 dematerializētas uzrādītāja akcijas.
Vienas akcijas nominālvērtība: 1.00 EUR.
Visas akcijas dod Akcionāram tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas
saņemšanu un balsstiesībām Akcionāru sapulcē. Viss pamatkapitāls ir pilnā apmērā
apmaksāts.
5.5.

Informācija par akcionāriem, kuru līdzdalība emitentā pārsniedz
10 procentus no balsstiesīgā pamatkapitāla

Atbilstoši Piedāvājuma izteicēja rīcībā esošajiem datiem uz 2017.gada 5.janvāri
Emitenta Akcionāri, kuru līdzdalība pārsniedz 10 procentus no balsstiesīgā
pamatkapitāla ir šādi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MACRO RĪGA” –
1 129 838 akcijas (61.76 procenti no pamatkapitāla) un FlyCap Investment Fund I
AIF, komandītsabiedrība – 403 933 akcijas (22.08 procenti no pamatkapitāla).
Pārējās 295 610 akcijas jeb 16.16 procenti no Emitenta pamatkapitāla pieder
Akcionāriem, kuriem pieder mazāk kā 10 procenti no Emitenta balsstiesīgā
pamatkapitāla.

11

Plašāka informācija par Emitenta akcionāriem, kuru līdzdalība pārsniedz 10
procentus, ir pieejama Emitenta nerevidētajā starpperioda finanšu pārskatā par
2016.gada 12 mēnešiem līdz 2016.gada 31.decembrim, kas ir pieejams šeit:
http://www.nasdaqbaltic.com/upload/reports/hmx/2016_q4_lv_eur_con_ias.pdf,
kā arī Emitenta 2017.gada 5.janvāra paziņojumā par darījumiem saskaņā ar
Regulas

Nr. 596/2014

prasībām,

kas

ir

pieejams

šeit:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=752980
&messageId=944175.
5.6.

Būtiskākie riska faktori, kas raksturīgi emitentam vai tā nozarei
vai nozarēm

Būtiskākie riska faktori, kas saistīti ar Sabiedrību vai tā nozari:
1. Sabiedrība var nespēt sekmīgi realizēt savu darbības stratēģiju;
2. Sabiedrības

darbība

ir

atkarīga

makroekonomiskajiem apstākļiem

no

ekonomiskajiem

Baltijas valstīs, Eirozonā

un

un
citos

reģionos, kuros tā darbojas;
3. Sabiedrības turpmākā attīstība ir atkarīga no tās klientiem piedāvāto
produktu atzīšanas, bet tās produktu turpmāko atzīšanu tirgū ir grūti
izvērtēt; nevar garantēt, ka Sabiedrības centieni, kas prasīs ievērojamas
izmaksas, sniegs gaidītos rezultātus;
4. Sabiedrība

saskaras

ar

konkurenci

elektronisko

sistēmu

izstrādes,

projektēšanas un ražošanas sektorā Latvijā un citās valstīs;
5. Eventuāli Sabiedrība var saskarties ar konkurentu no vadošo augsto
tehnoloģiju

sabiedrību

puses,

kas

piedāvā

integrētus

ražošanas

pakalpojumu risinājumus un kam ir labāka piekļuve finanšu un darbības
resursiem;
6. Sabiedrības spēja sasniegt dažus no tās darbības mērķiem ir atkarīga no
noteiktiem pieņēmumiem, kuros ietilpst tādi faktori, kas atrodas ārpus tās
kontroles un ir pakļauti zināmiem un nezināmiem riskiem, neskaidrībām un
citiem faktoriem;
7. Sabiedrība var nespēt piesaistīt jaunus klientus vai paturēt esošos klientus,
un var nespēt piekļūt papildu finansējuma avotiem;
8. Sabiedrība paļaujas uz sava zīmola panākumiem un savu spēju iegūt un
paturēt klientus par saprātīgām izmaksām, diferencējoties no plašākas
piegādātāju grupas tajā pašā nozarē;
9. Sabiedrība darbojas tādā nozarē, kas ir ļoti atkarīga no pētniecības un
inovācijām;
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10. Sabiedrība var nespēt efektīvi aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un
minētais var nodarīt nelabojumu kaitējumu tās darbībai;
11. Sabiedrība var nespēt izpildīt savas saistības pret akciju sabiedrību “Citadele
banka” uz esošo aizdevumu pamata, un rezultātā Sabiedrības ieķīlātie vai
ar hipotēku apgrūtinātie aktīvi var tikt pārdoti izsolē vai citādi realizēti par
labu tās kreditoriem;
12. Sabiedrība var tikt iesaistīta tiesvedībās, administratīvos vai citos procesos.
Izsmeļošs Emitenta būtiskāko riska faktoru apraksts ir pieejams Emitenta
2016.gada prospektā (3. nodaļā ”RISKA FAKTORI”), kas publicēts Biržas mājaslapā
un

pieejams

šeit:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%
5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.

6. INFORMĀCIJA PAR EMITENTA KOMERCDARBĪBU
6.1.

Emitenta galvenās darbības jomas un galvenie tirgi

Sabiedrība ir vadošs elektronisko sistēmu izstrādes, projektēšanas un ražošanas
uzņēmums Latvijā. Tā piedāvā produktu dizainu, oriģinālā dizaina produktu
individualizētu

pielāgošanu,

pētniecības

un

attīstības

pakalpojumus

un

inženiertehniskos risinājumus, ko papildina integrēti ražošanas pakalpojumi.
Sabiedrības pamatdarbība tiek veikta divās ražotnēs Ogrē un Ventspilī, produktu
izstrādes un inženierijas laboratorijā Rīgā un prototipu ražošanas objektā Mārupē.
Izsmeļošs Emitenta galveno darbību jomu un galveno tirgu apraksts ir pieejams
Emitenta 2016.gada prospektā (nodaļā 4.4.1 “Galvenās darbības jomas” un 4.4.2
“Galvenie

tirgi”),

kas

publicēts

Biržas

mājaslapā

un

pieejams

šeit:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%
5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.
Attiecībā uz Emitenta galvenajām darbības jomām un galvenajiem tirgiem,
2016.gadā nav konstatēti tādi būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt Emitenta
darbību,

izņemot

tos,

kas

atspoguļoti

Emitenta

nerevidētajā

starpperioda

saīsinātajā konsolidētajā finanšu pārskatā par 2016. gada 12 mēnešiem (līdz 2016.
gada 31. decembrim) (nodaļā “Koncerna Vadības Ziņojums”), kas ir pieejams šeit:
http://www.nasdaqbaltic.com/upload/reports/hmx/2016_q4_lv_eur_con_ias.pdf
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6.2.

Emitenta atkarība no patentiem, licencēm, nozīmīgiem līgumiem,
apgrūtinājumiem un darbības ierobežojumiem, kā arī tiesas
procesiem, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt emitenta darbību
nākotnē

Sabiedrība nodrošina visa tās darbinieku darba rezultātā radītā vai izstrādātā
intelektuālā īpašuma nodošanu Sabiedrībai, un uz to attiecas Sabiedrības
īpašumtiesības.
Sabiedrības veiktās pētniecības un attīstības rezultāti ir aizsargāti ar šajā nozarē
visplašāk izmantotajiem līdzekļiem – slepenību un konfidencialitāti. Visi pētniecības
un attīstības rezultāti, kā arī projektēšanas, ražošanas un montāžas procesos
iegūtā zinātība un pieredze ir aizsargāta kā Sabiedrības komercnoslēpumi.
Sabiedrība savas darbības laikā ir noslēgusi vairākus būtiskus līgumus, tajā skaitā
ražošanas,

finansējuma,

aizdevuma

līgumus,

kā

arī

akcionāru

un

tirgus

uzturēšanas līgumus.
Sabiedrība ir ieķīlājusi divus nekustamos īpašumus – Akmeņu ielā 72, Ogrē, Latvijā,
un Akmeņu ielā 74, Ogrē, Latvijā, kā papildnodrošinājumu akciju sabiedrības
“Citadele banka” izsniegtajiem aizdevumiem.
Sabiedrība šobrīd nav iesaistīta nevienā tiesas procesā.
Izsmeļoša

informācija

par

Sabiedrībai

piederošajiem

patentiem,

licencēm,

nozīmīgiem līgumiem, apgrūtinājumiem un darbības ierobežojumiem, kā arī tiesas
procesiem,

ir

pieejama

Emitenta

2016.gada

prospektā

(nodaļās

4.6.3

“Apgrūtinājumi”, 4.9 “Pētniecība un attīstība, patenti un licences”, 4.18.10
“Tiesvedība un arbitrāža” un 4.21 “Nozīmīgi līgumi”), kas publicēts Biržas
mājaslapā

un

pieejams

šeit:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%
5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.
6.3.

Būtiski pašreiz veicamie vai tuvākajā laikā plānotie ieguldījumi

Emitents turpina darbu pie produktu attīstības parastās komercdarbības ietvaros,
tādēļ tos nevar nosaukt par būtiskiem veicamajiem darbiem. Izsmeļoša informācija
par Sabiedrības tuvākajā laikā plānotajiem ieguldījumiem ir pieejama Emitenta
2016.gada prospektā (nodaļā 4.3.2 “Ieguldījumi”), kas publicēts Biržas mājaslapā
un

pieejams

šeit:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%

14

5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.

7. INFORMĀCIJA PAR EMITENTA FINANŠU STĀVOKLI
7.1.

Zvērināta revidenta pārbaudīti Emitenta konsolidētie auditētie
finanšu pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2015.gada
31.decembrī kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu ir pieejami
Emitenta mājaslapā:

http://www.hansamatrix.com/assets/images/documents/HM_Konsolidetais_GP_2
015_LV.pdf.
7.2.

Zvērināta revidenta pārbaudīti Emitenta atsevišķie auditētie
finanšu pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2015.gada
31.decembrī kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu ir pieejami
Emitenta mājaslapā:

http://www.hansamatrix.com/assets/images/documents/HM_GP_2015_LV.pdf.
7.3.

Informācija par zvērinātu revidentu, kas veicis pēdējā gada
pārskata pārbaudi

SIA “Ernst & Young Baltic”, reģistrācijas numurs 40003593454, juridiskā adrese
Muitas iela 1A, Rīga, LV-1010, Latvija, izsniegtā licence Nr.17, institūcija, kas
izsniegusi licenci: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, licence izsniegta
2002.gada 11.septembrī un ir spēkā. Atbildīgais revidents: Diāna Krišjāne,
sertifikāts Nr.124.
7.4.

Informācija par gada pārskatos iekļautām zvērināta revidenta
ierunām vai atrunām

Revidenta ziņojumā par 2015.gada vēsturisko finanšu informāciju ir iebildes, un tās
visas attiecas uz atsevišķi nodalīto investīciju, kas 2014.gadā tika atsavināta uz tās
vērtības, zaudējuma un pasliktinājuma pamata.
Izsmeļoša informācija par 2015.gada gada pārskatā iekļautajām zvērināta
revidenta ierunām vai atrunām ir pieejama Emitenta 2016.gada prospektā (nodaļā
4.18.4 “Iepriekšējo gadu konsolidēto finanšu informācijas revīzija”), kas publicēts
Biržas

mājaslapā

un

pieejams

šeit:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=issuer_documents&issuer=HMX&list%
5B0%5D=BAMT&c%5B0%5D=2&month_from=1&year_from=&month_to=1&year
_to=&lang=lv.
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7.5.

Emitenta

nerevidēts

starpperioda

saīsinātais

konsolidētais

finanšu pārskats par 2016. gada 12 mēnešiem (līdz 2016. gada
31. decembrim) ir pieejams šeit:
http://www.nasdaqbaltic.com/upload/reports/hmx/2016_q4_lv_eur_con_ias.pdf
7.6.

Informācija par nozīmīgām izmaiņām emitenta finansiālajā
stāvoklī vai komerciālajā darbībā

Nozīmīgas izmaiņas Emitenta finansiālajā stāvoklī vai komerciālajā darbībā nav
notikušas.

_____________________________
Ilmārs Osmanis
SIA “MACRO RĪGA” valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

16

