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Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
NOLIKUMS
par pieteikšanos uz akcijām

Ievērojot Latvijas Republikas Saeimas 2016.gada 11.februārī pieņemtos
„Grozījumus Enerģētikas likumā”, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk –
Latvijas Gāze) akcionāri 2016.gada 22.marta ārkārtas akcionāru sapulcē nolēma
uzsākt Latvijas Gāzes reorganizācijas sagatavošanas darbus un apstiprināja Latvijas
Gāzes sadalīšanas uzsākšanu, nodalot no Latvijas Gāzes Enerģētikas likuma 111.panta
pirmajā daļā paredzētos saimnieciskās darbības virzienus reorganizācijas ceļā
Komerclikumā noteiktajā kārtībā.
Komerclikuma 355.panta ceturtā daļa nosaka, ka nodalīšanas gadījumā par
jaundibināmās sabiedrības dalībnieku var kļūt tikai tie sadalāmās sabiedrības
dalībnieki, kuri ir nobalsojuši par reorganizācijas lēmumu (turpmāk – Reorganizācijas
lēmums), kā arī tie, kuri līdz Reorganizācijas lēmuma pieņemšanai rakstveidā
izteikuši gribu kļūt par jaundibināmās sabiedrības dalībniekiem.
Latvijas Gāzes valde 2016.gada 24.maijā ir akceptējusi akciju sabiedrības
“Latvijas Gāze” sadalīšanas lēmuma projektu (turpmāk – Sadalīšanas lēmums),
Mantas sadales aktu un akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reorganizācijas prospektu
(turpmāk – Prospekts).
Sadalīšanas lēmuma 6.1.punkts paredz, ka visi Latvijas Gāzes akcionāri
(turpmāk – Akcionāri) var kļūt par reorganizācijas procesā no Latvijas Gāzes
nodalāmās jaundibināmās iegūstošās akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
(turpmāk – Iegūstošā sabiedrība) akcionāriem un iegūt tādu pašu Iegūstošās
sabiedrības akciju skaitu, kāds viņiem pieder Latvijas Gāzē.
Prospekta 6.1.apakšnodaļā noteikts, ka pieteikšanās kārtību uz Iegūstošās
sabiedrības akcijām nosaka Nolikums par pieteikšanos uz akcijām (turpmāk –
Nolikums), kas publicējams Latvijas Gāzes mājaslapā internetā.
Ievērojot iepriekš izklāstītās Komerclikuma, Sadalīšanas lēmuma, Mantas
sadales akta un Prospekta prasības, Latvijas Gāzes valde ir apstiprinājusi Nolikumu ar
šādiem noteikumiem:
1. Līdz Reorganizācijas lēmuma pieņemšanai Latvijas Gāzes akcionāru ārkārtas
sapulcē (turpmāk – Sapulce) Akcionāri var rakstveidā izteikt gribu kļūt par Iegūstošās
sabiedrības akcionāriem. Paziņojums par Sapulces sasaukšanu tiks izsludināts

atbilstoši Komerclikuma 273.panta un Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta
prasībām.
2. Akcionāri gribu kļūt par Iegūstošās sabiedrības akcionāriem var izteikt,
aizpildot Pieteikumu akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” akciju iegūšanai
(turpmāk - Pieteikums), iesniedzot to Latvijas Gāzei vienā no šādiem veidiem:
2.1. nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjerdienesta starpniecību uz
Latvijas Gāzes juridisko adresi: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009;
2.2. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus uz e-pastu: info@akcionari.lg.lv;
2.3. iesniedzot personīgi Latvijas Gāzē: Vagonu iela 20, Rīga, Klientu
apkalpošanas centrā līdz Reorganizācijas lēmuma pieņemšanai.
3. Akcionārs – fiziskā persona Pieteikumu aizpilda atbilstoši 1.pielikumā
pievienotajam paraugam, bet Akcionārs - juridiskā persona Pieteikumu aizpilda
atbilstoši 2.pielikumā pievienotajam paraugam.
4. Pieteikums tiks atzīts par iesniegtu termiņā, ja Latvijas Gāze Pieteikumu
saņems līdz Reorganizācijas lēmuma pieņemšanai. Sapulces protokolā norāda laiku
(līdz minūtēm), kad akcionāru sapulce pieņem Reorganizācijas lēmumu. Saņemot
Pieteikumu, Latvijas Gāze fiksē ne tikai tā saņemšanas datumu, bet arī saņemšanas
laiku (līdz minūtēm).
5. Elektroniski parakstītam Pieteikumam rekvizīts „datums”, “parakstīšanas
vieta” un “personiskais paraksts” netiek aizpildīts, bet tas skatāms laika zīmogā.
6. Ja Akcionāram - fiziskai personai nav personas koda, tad tā vietā Pieteikumā
norādāms personas dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs,
izdošanas datums, kā arī valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi.
7. Akcionārs – fiziskā persona Pieteikumā norāda to adresi, uz kuru viņam
nosūtāms paziņojums par Iegūstošās sabiedrības dibināšanu, un šī adrese tiks
ierakstīta Iegūstošās sabiedrības akcionāru reģistrā kā paziņojumu sūtīšanas adrese.
8. Pieteikumu Akcionāra – juridiskās personas vārdā paraksta persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt šo juridisko personu.
9. Ja Akcionārs – juridiskā persona nav reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā vestajā publiskajā reģistrā, tad Pieteikumam pievienojams
dokuments, kas apliecina Akcionāra reģistrācijas faktu tā reģistrācijas valstī un
Pieteikumu parakstošās amatpersonas tiesības pārstāvēt Akcionāru.
10. Ja Pieteikumu Akcionāra vārdā paraksta pilnvarotā persona, tad
Pieteikumam pievienojama normatīvajos aktos paredzētā kārtībā noformēta pilnvara,
kas apliecina pilnvarnieka tiesības iesniegt Pieteikumu.
11. Lai pārliecinātos, vai Pieteikuma iesniedzējs ir Akcionārs, informāciju par
publiskajā apgrozībā esošo Latvijas Gāzes uzrādītāja akciju īpašniekiem Latvijas
Gāze iegūs no Latvijas Centrālā depozitārija.
12. Ja Akcionārs Nolikumā paredzētajā kārtībā iesniegs Pieteikumu, bet Sapulcē
nobalsos pret Reorganizācijas lēmumu, tad Latvijas Gāze valde ņems vērā pēdējo
Akcionāra gribas izteikumu, un neiekļaus šo Akcionāru akciju sabiedrības „Conexus
Baltic Grid” akcionāru sarakstā.
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