




IKOMERCTIESĪBAS 

~ ir pieņemts, ja par to nobalso katras attiecīgās akciju 
kategorijas akcionāri ar Komerclikumā vai statūtos 
noteikto balsu vairākumu no klātesošajiem akcio
nāriem katrā šādā akcionāru grupā. 

Piemēram, akciju sabiedrībā (AS) ir trīs katego
riju akcijas: „A kategorijas" akcijas (piešķir tiesības 
uz vienu balsi akcionāru sapulcē, tiesības uz dividen
dēm un tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu), 
„B kategorijas" akcijas jeb priekšrocību akcijas (piešķir 
tiesības uz dividenžu saņemšanu statūtos paredzētajā 
apmērā un tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu, 
bet nepiešķir balsstiesības) un „C kategorijas" akcijas 
jeb personāla akcijas (atbilstoši statūtu noteikumiem 
piešķir tiesības uz dividenžu saņemšanu statūtos pa
redzētajā apmērā, bet nepiešķir balsstiesības). 

AS plāno izbeigt darbību, uzsākot likvidāci

jas procesu. Šā jautājuma izlemšanā piedalās „A 
kategorijas" un „B kategorijas" akciju turētāji. Lai 
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varētu uzskatīt, ka lēmums par sabiedrības darbī
bas izbeigšanu ir pieņemts, „A kategorijas" akciju 
turētājiem ir jānodod ne mazāk kā 3/4 no sapulcē 
pārstāvētām „A kategorijas" balsīm un „B katego
rijas" akciju turētājiem arī jānodod ne mazāk kā 
314 no sapulcē pārstāvētām „B kategorijas" balsīm. 

Komerclikuma 248. panta otrajā daļā paredzēts, 
ka obligacionāriem, kuriem pieder konver
tējamās obligācijas, ir tiesības piedalīties 
akcionāru sapulcē bez balsstiesībām, tomēr 
atsevišķos likumā noteiktos gadījumos obligacio
nāri var piedalīties akcionāru sapulcē izskatāmo 
lēmumu pieņemšanā. Piemēram, obligacionāri pie
dalās pārstāvības normas noteikšanā un balsošanā 
jautājumā par AS reorganizāciju ar tādām pašām 
tiesībām kā pārējie akcionāri. 

Tātad balsstiesību apjoms dalībniekiem (akcio
nāriem), kas tur dažādu kategoriju akcijas (daļas), 
var atšķirties ne tikai atkarībā no sapulcē izlemjamo 
jautājumu loka, bet arī atkarībā no tā, vai pati sa-

iEJ BILANCES JURIDISKIE PADOMI 

biedrība šādas tiesības konkrētas akciju (daļu) kate
gorijas turētajam ir piešķīrusi (piemēram, atbilstoši 
Komerclikuma 255. panta trešajai daļai personāla 
akcijas dod balsstiesības un citas tiesības tikai tad, 
ja tas ir paredzēts sabiedrības statūtos). 

VISBEIDZOT, būtu jānoškir situācijas, 
kad balsstiesību ierobežojums ir 
noteikts vispārējam tiesību subjektam 
atbilstoši Komerclikuma regulējumam, 
no situācijas, kad balsstiesību 
ierobežojums ir noteikts speciālajam 
tiesību subjektam (kredītiestādei 
vai apdrošināšanas sabiedrībai). 

Kredītiestāžu likuma 33 . panta otrajā daļā 
un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 
80. panta otrajā daļā paredzēts, ka akcionāram 
(dalībniekam) nav tiesību izmantot visu viņam 
piederošo akciju balsstiesības kredītiestādē vai ak
ciju (daļu) balsstiesības apdrošināšanas vai pārap
drošināšanas sabiedrībā, un akcionāru (dalībnieku) 
sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju 
balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža, ja: 
1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šajā 

likumā minētajos gadījumos ir aizliegusi perso
nai izmantot tai piederošo akciju balsstiesības; 

2) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisko 
līdzdalību kredītiestādē/apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībā pirms attiecīgā 
paziņojuma iesniegšanas FKTK; 

3) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisko 
līdzdalību kredītiestādē/ apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrībā FKTK iesnie
dzamā paziņojuma izskatīšanas laikā. 

Ja kredītiestādes akcionāram/ apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāram (dalībnie
kam) ir aizliegts izmantot tam piederošo akciju balss
tiesības kredītiestādē/apdrošināšanas vai pārapdroši
nāšanas sabiedrībā, kopējo lemttiesīgo akciju skaitu 
aprēķina, no visām balsstiesīgajām akcijām atņemot 
tās akcijas, kuru balsstiesību izmantošana ir aizliegta. 

Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolā ko
rekti atspoguļotais balsstiesīgā pamatkapitāla lie
lums, it īpaši, ja kādam dalībniekam nav balsstiesību 
(vai šādas balsstiesības ir ierobežotas), ir ļoti svarīgs, 
piesakot izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu reģistra 
komercreģistrā. Atbilstoši tiesu prakses atziņām tie
sai un attiecīgi arī Uzņēmumu reģistra komercreģis
tram ir „jāizvērtē, kā pareizi piemērojamas tiesību 
normas par balsstiesīgā pamatkapitāla noteikšanu, 
ja atsevišķam dalībniekam piemērots aizliegums iz
mantot sev piederošu kapitāla daļu balsstiesības un 
tas nav strīds par lietas faktiskajiem apstākļiem"4 . 

Gadījumā, ja Uzņēmumu reģistra komercre
ģistrs, izskatot iesniegtos dokumentus, konsta
tēs, ka balsstiesīgais pamatkapitāls dalībnieku 
(akcionāru) sapulces protokolā nav bijis noteikts 
pareizi, tas ir pamats lēmuma pieņemšanai par 
pieteikto izmaiņu reģistrēšanas atlikšanu (sk., pie
mēram, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra 
06.03.2020. lēmumu Nr. 1-5n/242). IJJ J P 
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