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Birža NASDAQ OMX Riga (iepriekšējais nosaukums — 

Rīgas Fondu birža) ir vienīgā fondu birža Latvijā un kopā ar 

meitasuzņēmumu Latvijas Centrālo depozitāriju nodrošina 

efektīvu, caurskatāmu un starptautiskiem standartiem 

atbilstošu vērtspapīru tirgus infrastruktūru Latvijā. 

NASDAQ	OMX	Riga	tika	izveidota	1993.	gada	decembrī	un	kļuva	par	pamatu	

Latvijas vērtspapīru tirgus attīstībai. Ikvienas valsts ekonomikā attīstīts 

publiskais vērtspapīru tirgus ir vitāla nepieciešamība - tas sabalansē valsts 

finanšu	sektoru,	rada	alternatīvu	banku	kredītiem	vietējo	uzņēmumu	

finansēšanā	un	atvieglo	tiem	aizņemšanās	iespējas	no	bankām,	kā	arī	piesaista	

valstij ārvalstu tiešās investīcijas. 

NASDAQ	OMX	Riga	ir	Eiropas	Biržu	federācijas	biedrs,	kā	arī	Amerikas	

Tirdzniecības	palātas	Latvijā	biedrs.	Vairāk:	www.nasdaqomxbaltic.com

Times	Square	Ņujorkā	–	apsveikums	Rīgas	Fondu	biržai	kļūstot	par	

NASDAQ	OMX	Riga	



Birža nasDaQ oMX riga 

Biržas	NASDAQ	OMX	Riga	galvenais	uzdevums	ir	nodrošināt	vērtspapīru	tirgus	nevainojamu	

darbību	un	infrastruktūru.	

Vērtspapīru kotācija biržā  

NASDAQ	OMX	Riga	nodrošina	akciju,	parāda	vērtspapīru	un	ieguldījumu	fondu	apliecību	

kotāciju	regulētajā	vērtspapīru	tirgū	un	Alternatīvajā	vērtspapīru	tirgū	First	North.	

•	 Regulētajā	tirgū	uzņēmumiem	tiek	izvirzītas	augstas,	starptautiskajiem	standartiem	 

	 atbilstošas	informācijas	atklāšanas	prasības.		

•	 Alternatīvais	tirgus	First	North	uzņēmumiem	izvirza	mērenākas	prasības,	un	tas	ir	pieejams	 

	 daudz	plašākam	uzņēmumu	lokam.

 

Vērtspapīru tirdzniecība un izsoles  

NASDAQ	OMX	Riga	nodrošina	elektronisku	vērtspapīru	tirdzniecību	un	izsoles,	izmantojot	

jaunākās paaudzes vērtspapīru tirdzniecības sistēmu INET, kas tiek izmantota NASDAQ OMX 

biržās	visā	pasaulē,	ieskaitot	The	NASDAQ	Stock	Market	ASV.

Investori	darījumus	Baltijas	tirgū	var	veikt	ar	Biržas	biedru	–	vietējo	un	starptautisko	banku	un	

ieguldījumu brokeru sabiedrību - starpniecību.  

Uzņēmumu informācijas izplatīšana 

Biržas	piedāvātā	informācijas	izplatīšanas	sistēma	GlobeNewswire	nodrošina	efektīvu	

uzņēmumu	atklātās	informācijas	izplatīšanu	gan	Baltijā,	gan	starptautiski.	Informācija	tiek	

publicēta	un	uzglabāta	arī	Biržas	mājaslapā.	GlobeNewswire	sistēma	investoriem	sniedz	iespēju	

saņemt	informāciju	bez	maksas	savos	e-pastos	reālā	laika	režīmā.		

Vērtspapīru tirgus dati   

Birža	NASDAQ	OMX	Riga	nodrošina	augstu	vērtspapīru	tirdzniecības	caurskatāmību	–	visiem	

tirgus	dalībniekiem	ir	vienādi	pieejama	informācija	par	vērtspapīru	pirkšanas	un	pārdošanas	

piedāvājumiem	un	notikušajiem	vērtspapīru	darījumiem.	NASDAQ	OMX	Riga	kopā	ar	citām	

Baltijas	biržām	uztur	arī	akciju	tirgus	indeksus,	piemēram,	OMX	Riga	un	OMX	Baltic	Benchmark.	

Fondu centrs 

NASDAQ	OMX	Riga	piedāvā	Fondu	centru,	kurā	apkopota	informācija	par	Baltijas	ieguldījumu	

fondiem	un	to	darbības	rādītājiem.	Visiem	fondiem	rādītāji	tiek	aprēķināti	pēc	vienotas	

metodoloģijas	un	investori	Fondu	centra	mājaslapā	var	ērti	salīdzināt	dažādus	ieguldījumu	fondus.

Akcijas Parāda vērtspapīri Fondi

Baltijas	Oficiālais	saraksts

Baltijas Otrais saraksts

Alternatīvais	tirgus	First 
North	Baltijā

Baltijas	Parāda	 
vērtspapīru saraksts

Baltijas Ieguldījumu  
fondu	saraksts

Baltijas	Fondu	centrs



uzņēMuMu kotācija Biržā

Kapitāla piesaiste  

Birža	NASDAQ	OMX	Riga	un	Baltijas	vērtspapīru	tirgus	piedāvā	iespējas	piesaistīt	neierobežota	

apmēra kapitālu gan no vietējiem, gan starptautiskajiem investoriem – privātpersonām, 

ieguldījumu	fondiem,	pensiju	fondiem	un	citiem.	

Kapitāls	pieejams	gan	uzņēmumiem,	kuriem	tas	nepieciešams	attīstībai,	gan	uzņēmumu	

akcionāriem,	kas	vēlas	par	tirgus	cenu	pārdot	daļu	vai	visas	sev	piederošās	uzņēmuma	akcijas,	 

kā arī valstij. 

Kapitālu	iespējams	piesaistīt,	publiski	piedāvājot	uzņēmuma	akcijas	un	parāda	vērtspapīrus	–	

obligācijas un parādzīmes. 

Pēdējo	gadu	laikā,	izmantojot	akciju	publisko	piedāvājumu	Baltijas	vērtspapīru	tirgū,	uzņēmumi	

un to akcionāri piesaistījuši vairāk nekā 570 miljonus eiro.

Birža nodrošina caurskatāmas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas akciju un parāda 

vērtspapīru	izsoles.	2009.gadā	birža	NASDAQ	OMX	Riga	organizēja	183	valsts	vērtspapīru	izsoles,	

kurās Latvijas valsts no investoriem piesaistīja 1,2 miljardus latu. 

Publiska	vērtspapīru	tirgus	priekšrocības:

•	 Pieejams	neierobežota	apmēra	kapitāls	–	uzņēmuma	attīstībai,	citu	kompāniju	iegādei	un	 

	 citiem	mērķiem

•	 Iespēja	uzņēmuma	īpašniekiem	pārdot	savas	akcijas	par	labāko	iespējamo	tirgus	cenu

•	 Likviditāte	–	iespēja	jebkurā	brīdī	brīvi	pirkt	vai	pārdot	uzņēmuma	akcijas

•	 Daudzu	investoru	pieprasījuma–piedāvājuma	dēļ	Biržā	rodas	iespēja	noteikt	akciju	tirgus	cenu	

•	 Iespēja	vienkāršāk	piesaistīt	papildu	kapitālu	nākotnē

Uzņēmumu caurskatāmība  

Atrašanās	Biržā	padara	uzņēmumus	caurskatāmākus	un	uzlabo	to	pārvaldi	–	ik	ceturksni	tie	

atklāj	savus	finanšu	rezultātus,	nekavējoties	informē	sabiedrību	par	būtiskiem	notikumiem	

darbībā	un	seko	Biržas	izstrādātām,	starptautiskā	praksē	balstītām	vadlīnijām	uzņēmuma	

korporatīvajā pārvaldībā un investoru attiecībās. 

Tādējādi	uzņēmumu	darbība	kļūst	efektīvāka,	kas	palielina	uzņēmuma	kvalitāti	un	vērtību	

investoru	acīs.	Turklāt	kotācija	Biržā	nozīmē	arī	uzņēmuma	starptautisku	atpazīstamību	un	 

labu reputāciju. 

Vairāk	par	kapitāla	piesaisti	publiskajā	vērtspapīru	tirgū:	www.nasdaqomxbaltic.com/kapitals 



Šveice



latVijas centrālais Depozitārijs 

Latvijas Centrālajam depozitārijam ir Nacionālā depozitārija statuss, tas veic vērtspapīru 

centrālās	bankas	funkcijas	-	uzskaita,	glabā	un	veic	norēķinus	ar	visiem	publiskā	apgrozībā	

esošajiem	vērtspapīriem	Latvijā.	Depozitārijs	piedāvā	veikt	uzskaiti,	glabāšanu	un	norēķinus	arī	

ar vērtspapīriem, kuri netiek kotēti Biržā. 

Sadarbībā ar citiem Baltijas depozitārijiem un starptautisko vērtspapīru depozitāriju Euroclear 

Bank	Latvijas	Centrālais	depozitārijs	nodrošina	vērtspapīru	uzskaiti,	glabāšanu	un	norēķinus	arī	

ar	ārvalstu	uzņēmumu	vērtspapīriem.

Vērtspapīru reģistrēšana  

Depozitārijs	ir	vienīgā	institūcija	Latvijā,	kam	ir	tiesības	reģistrēt	vērtspapīrus,	piešķirot	tiem	ISIN	

kodu,	kas	ir	unikāls	starptautisks	vērtspapīra	identifikācijas	kods.	

Vērtspapīru uzskaite un glabāšana 

Visi	publiski	emitētie	vērtspapīri	Latvijā	ir	dematerializēti	-	vērtspapīrs	eksistē	kā	iegrāmatojums	

personas vērtspapīru kontā bankā, un šis iegrāmatojums ir īpašuma tiesību pierādījums. 

Vērtspapīrus	uzskaita	un	iegrāmato	Latvijas	Centrālais	depozitārijs	un	tā	dalībnieki	–	bankas	un	

ieguldījumu brokeru sabiedrības. 

Vērtspapīru norēķini   

Depozitārijs	nodrošina	dažādus	vērtspapīru	norēķinus,	tostarp	norēķinus	atbilstoši	DVP	

principam	(Delivery	Versus	Payment),	kas	nozīmē	vienlaicīgu	naudas	un	vērtspapīru	apmaiņu.

Vērtspapīru notikumu apkalpošana  

Depozitārijs	nodrošina	vērtspapīru	notikumu	apkalpošanu	Depozitārijā	reģistrētiem	finanšu	

instrumentiem, piemēram, akcionāru sarakstu sagatavošanu uz akcionāru sapulcēm, dividenžu 

izmaksu, procentu un pamatsummas izmaksas. 

Privātu kompāniju akcionāru reģistru kārtošana  

Depozitārijs	sniedz	akcionāru	reģistru	kārtošanas	pakalpojumus	arī	tām	akciju	sabiedrībām,	

kuru	akcijas	netiek	kotētas	Biržā.	Akcijas	var	tikt	iegrāmatotas	vai	nu	atsevišķā	Depozitārija	

reģistru	sistēmā,	vai	arī	pārvestas	uz	akcionāru	vērtspapīru	kontiem	bankās.	Tas	akcionāriem	

garantē augstāku īpašuma aizsardzības līmeni, kā arī dod iespēju ērtāk veikt darījumus ar tiem 

piederošajām akcijām.

Pensiju sistēmas 2. līmeņa reģistrs  

Sadarbībā	ar	Valsts	sociālās	apdrošināšanas	aģentūru	Depozitārijs	uztur	Latvijas	pensiju	sistēmas	

2.	līmeņa	dalībnieku	individuālo	kontu	reģistru,	kurā	tiek	uzskaitītas	ikviena	Latvijas	iedzīvotāja	

izvēlētā	pensiju	plāna	daļas,	kas	naudas	izteiksmē	ataino	personas	pensiju	2.	līmenī	uzkrāto	kapitālu.	

Depozitārijs sadarbojas ar: 



Vienotais nasDaQ oMX Baltijas  
Vērtspapīru tirgus

NASDAQ OMX Baltijas tirgus ir vienots vērtspapīru tirgus - viens no visvairāk 

integrētajiem vērtspapīru tirgiem Eiropā, kuru kopīgi uztur NASDAQ OMX grupas 

biržas un depozitāriji Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Šis tirgus pieejams plašam 

starptautisko investoru lokam ar Baltijas biržu biedru – banku un ieguldījumu 

brokeru sabiedrību - starpniecību. 

  

 

•	 Kopīgi	Baltijas	vērtspapīru	saraksti	

•	 Viena	tirdzniecības	sistēma	visā	Baltijā

•	 Efektīva	pārrobežu	vērtspapīru	norēķinu	sistēma

•	 Saskaņoti	tirgus	noteikumi	

•	 Vienoti	Baltijas	tirgus	indeksi

•	 Plānots	ieviest	vienotu	tirdzniecības	un	norēķinu	valūtu	–	EUR

Baltijas kompāniju sadalījums pa sektoriem 

Ilgtermiņa patēriņa
preces

11%

Ikdienas patēriņa
preces

6%

Enerģētika
17%

Finanses
7%

Veselības aprūpe
4%

Rūpniecība
15%

Informācijas
tehnoloģijas

0.04%
Materiāli

5%

Telekomunikāciju
pakalpojumi

9% Komunālie
pakalpojumi

26%

Kompānijas,	kuru	akcijas	iekļautas	kādā	no	Baltijas	akciju	sarakstiem;	pēc	kapitalizācijas,	EUR.	Uz	2010.	gada	martu

NASDAQ OMX Riga NASDAQ OMX Tallinn

Regulētais tirgus

Alternatīvais tirgus First 
North Baltijā

NASDAQ OMX Vilnius



nasDaQ oMX group

NASDAQ OMX Group, Inc. ir pasaulē lielākā biržu kompānija. Tās pakalpojumi - tirdzniecības 

iespējas	investoriem,	kotēšanās	iespējas	uzņēmumiem	un	biržu	tehnoloģijas	–	tiek	sniegti	sešos	

kontinentos.	NASDAQ	OMX	grupas	biržās	kotējas	ap	3700	kompāniju.		

NASDAQ	OMX	grupa	piedāvā	dažādus	kapitāla	piesaistes	risinājumus	uzņēmumiem	visā	pasaulē,	

tostarp	tās	organizētajos	publiskajos	vērtspapīru	tirgos	ASV,	Ziemeļvalstīs	un	Baltijā.	

Kompānija	nodrošina	tirdzniecības	iespējas	ar	dažādiem	finanšu	instrumentiem	-	akcijām,	

derivatīviem, parāda vērtspapīriem, precēm, strukturētajiem produktiem un biržās 

tirgojamajiem	fondiem	(ETF).	

NASDAQ	OMX	grupas	izstrādātās	biržu	tehnoloģijas	nodrošina	tirdzniecības,	norēķinu	un	

uzskaites	pakalpojumus	vairāk	nekā	70	biržās,	norēķinu	centros	un	centrālajos	depozitārijos	

vairāk	nekā	50	valstīs.	

•	 Elektroniska	tirdzniecība	–	pasaulē	ātrākā	tirdzniecības	platforma	INET

•	 NASDAQ	OMX	tirgus	datus	lieto	83	valstīs	

•	 Augsti	kotācijas	standarti

•	 Starptautiska	investoru	bāze

Vairāk:	www.nasdaqomx.com
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