
P irms dažiem mēnešiem pēc 
12 gadu pārtraukuma Rīgas 
biržā startēja jauns uzņēmums 
– viens no pieciem Ziemeļei-
ropā modernākajiem augsto 

tehnoloģiju elektronikas produktu un 
sistēmu ražotājiem HansaMatrix. Tas ir 
lielisks pierādījums, ka – lai gan tā ir ļoti 
reta parādība Latvijā – IPO var īstenot 
ne tikai lieli, bet arī mazie un vidējie 
uzņēmumi. Tādējādi jūs iegūsiet ne vien 
papildu investīcijas uzņēmuma turpmā-
kajai attīstībai bez nodrošinājuma un per-
sonīgo garantiju sniegšanas, bet arī būsiet 
pārbaudījuši savā uzņēmumā īstenoto 
procesu caurskatāmību un tā konku-
rētspēju, kā arī uzzināsiet par plašajām 

finanšu tirgus sniegtajām iespējām, uzsver 
zvērinātu advokātu biroja Eversheds Bitāns 
kapitāla tirgus prakses vadītājs Mikus 
Freimanis, kurš piedalījās arī HansaMatrix 
IPO sagatavošanā. HansaMatrix gadījumā 
process ilga aptuveni pusotru gadu; tas ir 
standarta termiņš uzņēmuma sagatavo-
šanai akciju kotācijai biržā. Kā saprast, vai 
IPO der arī jūsu uzņēmumam?

«Ja pēdējo gadu laikā pret uzņēmu-
mu nav bijis ierosināts maksātnespējas 
process vai uzsākts tiesiskās aizsardzības 
process, ja tam ir pārskatāma, atbilstoši li-
kumdošanai veikta grāmatvedības uzskai-
te un tiek ievēroti labas korporatīvās pār-
valdības pamatprincipi, tad, visticamāk, 
arī sagatavoties IPO tam nebūs grūti,» 

uzskata Mikus Freimanis. Viņš skaidro, ka 
salīdzinoši ilgajā sagatavošanas procesā 
izšķiroši ir divi soļi – kompetentas inves-
tīciju bankas izvēle un līdz pēdējai niansei 
noslīpēta prospekta izstrāde. Tomēr 
vispirms uzņēmuma īpašniekiem pašiem 
jāsaprot, ar kādu mērķi viņi vispār vēlas 
būt vērtspapīru tirgū. Kad ir skaidrs, vai 
īpašnieki vēlas pārdot savas jau esošās ak-
cijas vai emitēt jaunas, var uzsākt pirmos 
sagatavošanās jeb  mājasdarbus IPO īste-
nošanai. Piemēram, pārveidot uzņēmumu 
par akciju sabiedrību. Pie Latvijā šobrīd 
spēkā esošās likumdošanas šis process var 
ieilgt līdz pat pusgadam. Kad pieņemts lē-
mums iet uz biržu, svarīgi pēc iespējas āt-
rāk izvēlēties atbilstošu investīciju banku, 

Veselīgais IPO
kuras uzdevums ir novērtēt un sagatavot 
uzņēmumu akciju sākotnējam piedāvāju-
mam – izstrādāt IPO stratēģiju, nosakot 
piemērotāko akciju piedāvājuma veidu, 
proti, vai tas būs publisks piedāvājums vai 
privāts izvietojums, kā arī sameklēt reālus 
investorus, kuri būtu ieinteresēti ieguldīt 
naudu konkrētā uzņēmuma attīstībā. Tad 
tiek veikta uzņēmuma padziļināta izpēte 
jeb due diligence – finanšu datu, izvēlētās 
stratēģijas, juridisko risku un tirgus situā-
cijas analīze – un noteikta akciju cena. «Ja 
uzņēmums tā izpētes laikā kaut ko vēlas 
noslēpt, parasti to redz. Turklāt jāņem 
vērā, ka, pieņemot lēmumu ieguldīt, 
investors izrāda uzņēmumam augstāko 
uzticību, tas tic konkrētā uzņēmuma iz-
augsmei nākotnē, būtībā paļaujoties tikai 
uz to, kas ir rakstīts prospektā,» skaidro 
Mikus Freimanis.

Ar prospekta izstrādi sagatavošanās 
posms būtībā tiek noslēgts. Faktiski tas 
nozīmē, ka uzņēmums ir gatavs IPO, jo 
prospektā tiek norādīta visa svarīgākā 
informācija par uzņēmumu, kā arī tas, 
cik daudz akciju un par kādu cenu tas 
ir gatavs piedāvāt brīvā tirgū. Publiskā 
piedāvājuma izteikšanai vispirms ir jāsa-
ņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
atļauja, savukārt privātā izvietojuma 
gadījumā prospekts tiek reģistrēts Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijā un iesniegts 
biržā pēc tam, kad akciju piedāvājuma 
nosacījumi jau ir izplatīti selektīvi izvēlē-
tiem investoriem un lielākie ieguldītāji jau 
aizrunāti. Šāda stratēģija ir pateicīga arī 
tādēļ, lai, veicot IPO, uzņēmums nepiedzī-
votu izgāšanos un neciestu zaudējumus. 
Pēc tam atliek vien parakstīt attiecīgos 
dokumentus, saņemt naudu, un uzņēmu-
ma akcijas tiek iekļautas biržā.

«Visbiežāk IPO tiek izmantots kā papil-
du finansējuma piesaistīšanas veids; iegū-
to naudu var ieguldīt uzņēmuma attīstībā. 
Sevišķi izdevīgi tas ir brīžos, kad negribas 
vērsties pēc kredīta bankā un maksāt 

procentus. Investori iegulda savu naudu 
ilgtermiņā, cerot nākotnē saņemt dividen-
des, un ieguldītos līdzekļus tie neatprasīs 
ne pēc trīs un pat ne pēc pieciem gadiem. 
Līdz ar to uzņēmuma galvenie akcionāri 
varēs pievērsties kompānijas tehnolo-
ģiskajai attīstībai, jaunu tirgu apgūšanai, 
nevis domāt tikai par to, kā ātrāk bankai 
atdot naudu,» norāda Mikus Freimanis. 

Par to, ka veikt IPO bija pareizs lēmums, 
jau tagad ir pārliecināts HansaMatrix val-
des priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis: «Pēc 
uzņēmuma nodibināšanas pirms vairāk 
nekā 15 gadiem šis man ir gandarījuma 
pilns un aizraujošs brīdis. Akciju kotē-
šana un papildu kapitāla piesaiste paver 
plašāku apvārsni un iespējas tālāk attīstīt 
uzņēmumu. Bija ārkārtīgi vērtīgi dzirdēt 
investoru uzskatus un padomus kapitāla 
piesaistīšanas procesā, un es esmu prie-
cīgs par iespēju strādāt kopā ar jaunajiem 
akcionāriem.» 

Šādu iespēju kopš neatkarības atjauno-
šanas Latvijā izmantojuši vien nedaudz 
vairāk kā 30 uzņēmumi. Šobrīd Nasdaq 
Rīgas biržas regulētā tirgus sarakstos gan 
ir kotēti vairs tikai 26 Latvijas uzņēmumi. 
Lielākā daļa no tiem ir kādreiz privatizētas 
rūpnīcas, kuras būtiski uzlabojušas, mo-
dernizējušas ražošanas procesu, caur biržu 
atbrīvojoties no šaubām un pārtopot par 
caurskatāmiem, starptautiski atpazīsta-
miem uzņēmumiem. Kā piemēru caurska-
tāmības un atpazīstamības veicināšanā 
var minēt gan monopolistu Latvijas Gāzi, 
gan citus lielus un ne tik lielus uzņēmu-

mus. Viens no tiem – Latvijas farmācijas 
nozares smagsvars Olainfarm – šogad 
pārspēja visus citus Nasdaq dalībniekus 
un Ņujorkā tika apbalvots par labāko snie-
gumu pēdējos desmit gados – Olainfarm 
akciju cena desmit gadu laikā pieauga 
par 448 procentiem. Uzņēmums arī pratis 
izmantot visas priekšrocības, kādas birža 
dod atpazīstamības veicināšanā. «Tā kā 
ražojam zāles, starptautiska atzinība 
mums ir īpaši svarīga, piemēram, kad 
jāiegūst licences jaunos tirgos, kas nav Ei-
ropas Savienība. Licences vajag tāpat, bet 
redzot, ka uzņēmuma akcijas tiek kotētas 
biržā, ikviens saprot – viss ir caurskatāms, 
pārbaudīts un uzticams,» saka Olainfarm 
valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins.

Lai arī IPO  process sākotnēji var šķist 
pārlieku sarežģīts un laikietilpīgs, to ir 
vērts izmēģināt. «Arī gadījumā, ja pēc 
due diligence vai pat prospekta izstrādes 
uzņēmuma īpašnieki tomēr pārdomā 
un nevēlas iet uz biržu vai, piemēram, 
nepiekrīt piedāvāt akcijas par noteikto 
cenu, paveiktais tik un tā ir lietderīgs un 
veselīgs uzņēmumam. Kļūst skaidrs, kas 
jāuzlabo, kā paaugstināt uzņēmuma vērtī-
bu, kādi trūkumi vēl jānovērš,» saka Mikus 
Freimanis. Galu galā jebkura uzņēmēja 
mērķis agrāk vai vēlāk būs uzņēmuma 
nodošana mantiniekiem vai tā pārdošana, 
un birža, iespējams, ir labākais variants, 
kā pārdot uzņēmumu par augstāko cenu. 

PROMO

Akciju sākotnējais publiskais piedāvājums jeb IPO ne tikai nāks par 
labu, lai veicinātu biznesa caurskatāmību un starptautisku atpazīstamī-
bu, bet arī var kalpot kā laba alternatīva plaši izplatītiem finansējuma 

piesaistes veidiem, piemēram, kredītam.

«Ja pēdējo gadu laikā pret uzņēmumu nav  
bijis ierosināts maksātnespējas process vai  
uzsākts tiesiskās aizsardzības process, ja tam ir 
atbilstoši likumdošanai veikta grāmatvedības 
uzskaite, tiek ievēroti labas korporatīvās pārval-
dības pamatprincipi, tad arī sagatavoties IPO 
tam nebūs grūti.»

Eversheds Bitāns kapitāla tirgus 
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HansaMatrix IPO palaišana


