
 

Informācija par akcionāru tiesībām un to izmantošanas termiņiem 

(sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta desmitās daļas 

1.punkta a) apakšpunktu) 

 

I Akcionāru tiesības iekļaut papildus jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā. 

Saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otro daļu akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu 

divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu 

iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 

54.2 panta otro daļu akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces 

darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus 

par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem 

jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Saskaņā ar Komerclikuma 276.panta trešo 

daļu akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši iekļauti 

darba kārtībā): 

(1) padomes, revidenta, sabiedrības kontroliera vat likvidatora atsaukšana, ievērojot 

nosacījumu, ka padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta 

jauna padome vai likvidators; 

(2) prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, sabiedrības kontrolieri, 

likvidatoru vat revidentu, ja šajā pašā sapulcē tiek izskatīts jautājums par sabiedrības gada 

pārskatu; 

(3) jaunas sapulces sasaukšana. 

 

II Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus. 

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmo daļu akcionāriem septiņu dienu 

laikā no dienas, kad tiek izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības 

iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kā arī 

izvirzīt priekšlikumus par konkrētas personas/personu iekļaušanu padomes locekļu kandidātu 

balsošanas sarakstā, ņemot vērā LR Komerclikuma 296.panta prasības. Akcionāriem ir tiesības 

iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 

sapulces laikā, kā arī priekšlikumus par kandidātu iekļaušanu balsošanas sarakstos, ņemot vērā 

LR Komerclikuma 296.panta prasības un sapulcē klātesošo akcionāru skaitu. 

 

III Akcionāru tiesības uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem. 

Saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturto daļu ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms 

akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms 

akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Saskaņā ar Komerclikuma 283.panta pirmo daļu, Valdes pienākums ir pēc akcionāru 

pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas 

nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai. 

 

  

 


