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KOPĪGS PAZIŅOJUMS PRESEI 
2016.gada 12. jūlijs  

Šodien HansaMatrix pievienojas Nasdaq Baltijas Oficiālajam sarakstam: pirmais 
Latvijas uzņēmums kopš 2004. gada 

Rīga,  2016. gada 12. jūlijs – HansaMatrix (kods: HMX1R) akcijas tiek iekļautas 
Nasdaq Baltijas Oficiālajā sarakstā no šodienas, 2016. gada 12. jūlija. Šis ir 
būtisks notikums, jo tas ir pirmais jaunais uzņēmums ar akciju kotēšanu Nasdaq 
Riga fondu biržā kopš 2004. gada. 

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu 
elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un pilnu ražošanas 
pakalpojumu, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), 
industriālo sistēmu un citus  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus  
augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu 
sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas 
izstrādes produkta ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī 
esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris. Papildus 
informācija: http://www.hansamatrix.com/. 

Uzņēmuma akciju kotēšana seko nesenās HansaMatrix jaunu investoru 
piesaistes darījumam, kur tie iegādājās gan jaunās, gan esošās akcijas. Darījuma 
organizators bija LHV banka, kamēr juridiskais konsultants bija ZAB Eversheds 
Bitāns. Pēc kapitāla palielināšanas, AS HansaMatrix akciju kapitāls sastāv no 
1,829,381 uzrādītāju akcijām ar nominālo vērtību EUR 1. Visas akcijas ir 
iekļautas Nasdaq Baltijas Oficiālajā sarakstā.  

HansaMatrix valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis teica: „Šis man ir priecīgs un 
aizraujošs brīdis kopš uzņēmuma dibināšanas pirms vairāk nekā 15 gadiem. 
Uzņēmuma akciju kotēšana un papildus kapitāla piesaiste  dod papildus redzamību 
un iespējas attīstīt šo uzņēmumu tālāk nākotnē. Kapitāla piesaistīšanas procesā 
bija ārkārtīgi vērtīgi dzirdēt dažādos investoru uzskatus un padomus. Es esmu 
priecīgs par iespēju strādāt kopā ar jaunajiem akcionāriem.”  
 
“Sveicam HansaMatrix ar akciju iekļaušanu biržas Oficiālajā sarakstā. Akciju 
kotācija dos investoriem iespēju piedalīties uzņēmuma izaugsmē,” teica Daiga 
Auziņa-Melalksne, Nasdaq Baltic Biržas pakalpojumu vadītāja un Nasdaq Riga 
vadītāja. “Strauji augoši mazie un vidējie uzņēmumi veido ekonomikas mugurkaulu 
un rada darbavietas, tāpēc ir izšķiroši svarīgi nodrošināt šos uzņēmumus ar 
atbilstošu finansējumu, izmantojot biržu un kapitāla tirgu. Mēs ceram, ka 
HansaMatrix ienākšana biržā veicinās gan uzņēmuma starptautisko izaugsmi, gan 
arī būs iedvesmojošs paraugs citiem Latvijas un Baltijas uzņēmumiem.” 

LHV bankas institucionālo tirgu vadītājs, Ivars Bergmanis teica, ka: „Vadoties no 
tā, ka uzņēmums atspoguļo ierastu Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
izmēru no tā izriet svarīgi secinājumi. Pārsvarā investori, kuri šīs akcijas ir 
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iegādājušies, sliecas uz ilgtermiņa ienesīguma mērķi nevis īstermiņa spekulācijām. 
Tātad negaidām virmojošu aktivitāti otrreizējā tirdzniecībā. Kapitāla tirgus 
veiksmi vajadzētu arī vairāk mērīt pēc uzņēmumu iespējām piesaistīt kapitālu, 
nevis likviditāti otrreizējā tirgū. No tā izriet, ka šis ir bijis ļoti būtisks notikums 
Latvijas kapitāla tirgus attīstībā.“  

Eversheds Bitāns Kapitāla Tirgus konsultants Mikus Freimanis: „Mēs esam 
gandarīti, ka Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajam sarakstam, kopš pēdējās emisijas 
iekļaušanas 2004.gadā, ir pievienojies jauns emitents. Vienlaikus arī lepojamies ar 
Osmaņa kungu un HansaMatrix, kas, neraugoties uz visai izaicinošo sagatavošanās 
procesu, spēja panākt vērā ņemamu rezultātu – Latvijas uzņēmuma akciju 
iekļaušanu biržā. Vienots vadības komandas redzējums ir palīdzējis sasniegt mērķi. 
Mēs ticam, ka tas kalpos kā piemērs citiem vidēja lieluma Latvijas uzņēmumiem, 
kas orientēti uz izaugsmi un savu stratēģisko plānu īstenošanu. Tāpat redzam 
potenciālu, ka citi uzņēmumi varētu sekot šim paraugam, apsverot iespēju 
piesaistīt līdzekļus, izmantojot kapitāla tirgus piedāvātās iespējas kā alternatīvu 
plaši izplatītajiem aizdevumiem.“ 

Vairāki Baltijas pensiju fondi piedalījās nupat notikušajā kapitāla piesaistē un 
kļuva par akcionāriem:  

Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības vadītājs Pēteris Stepiņš norāda, ka: 
„inovatīvais un eksportspējīgais HansaMatrix AS uzņēmums, ar tā vadības 
komandas uzkrāto pieredzi konkurētspējīga uzņēmuma attīstībā, spēlē ne tikai 
nozīmīgu lomu vietējās sabiedrības nodarbinātībā un reģionālās ekonomikas 
attīstībā, bet arī valstiskā mērogā, veicinot valsts ekonomikas attīstību un 
labklājību. Ieguldījumi Latvijas uzņēmumos ar augstu pievienoto vērtību, tiešā 
veidā stimulē Latvijas ekonomiku un sabiedrības labklājību kopumā, kas savukārt, 
veicina pensiju plānu dalībniekiem nodrošinātas vecumdienas. Tāpat, aktīvi 
ieguldot pensiju kapitālu Latvijas uzņēmumos, var nodrošināt augstu ienesīgumu 
pensiju plānu dalībniekiem.  Esam pārliecināti, ka HansaMatrix AS vadības 
komanda spēs turpināt rezultatīvo darbu.“ 

IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs: „Esam 
gandarīti ieguldīt HansaMatrix kapitālā. INVL inteliģentas investēšanas principi ir 
vērsti arī uz sinerģijas veidošanu, kas nodrošina mūsu ieguldījumiem papildus 
ieguvumus. HansaMatrix gadījumā tā būtu vietējā fondu tirgus attīstība un pensiju 
kapitāla ieguldījums Latvijas ekonomikā.” 

Par HansaMatrix 

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu 
elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un pilnu ražošanas 
pakalpojumu, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), 
industriālo sistēmu un citus  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus 
augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu 
sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), Uzņēmums piedāvā oriģinālas 
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izstrādes produkta ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī 
esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris. 

Par Nasdaq 

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir pasaulē vadošā biržu kompānija. Tās pakalpojumi - 
tirdzniecības iespējas investoriem, kotēšanās iespējas uzņēmumiem un biržu 
tehnoloģijas – tiek sniegti sešos kontinentos. Ar daudzpusīgiem risinājumiem 
Nasdaq dod iespēju klientiem plānot, optimizēt un īstenot viņu biznesa vīziju ar 
pārliecību, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas, kas nodrošina caurspīdīgumu un 
ieskatu mūsdienu globālo kapitāla tirgu virzībai. Kā pirmās elektroniskās biržas 
izveidotāja pasaulē, Nasdaq izstrādātās biržu tehnoloģijas nodrošina 
pakalpojumus vairāk nekā 70 biržās 50 valstīs un aptuveni 1 no 10 pasaules 
vērtspapīru darījumiem. Nasdaq biržās kotējas vairāk nekā 3 700 kompānijas, 
kuru kopējā tirgus kapitalizācija pārsniedz 9.6 triljonus ASV dolāru, un ir gandrīz 
10 000 korporatīvie klienti. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet 
nasdaq.com/ambition vai business.nasdaq.com     Par  LHV banku 

LHV Grupa ir lielākā vietējā finanšu grupa un kapitāla sniedzējs Igaunijā. 
Galvenie meitas uzņēmumi ir AS LHV Pank (LHV banka) and AS LHV Varahaldus 
(aktīvu pārvalde). LHV nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus un apmēram 
90,000 klienti izmanto bankas pakalpojumus. LHV pārvaldītajiem pensiju 
fondiem ir vairāk nekā 170,000 klientu. LHV Grupas akcijas ir iekļautas Nasdaq 
Baltijas Oficiālajā sarakstā. 

Par Eversheds 

Eversheds Bitāns ir vienīgais globālais advokātu birojs Baltijas valstīs. Birojs 
sniedz pilna spektra juridiskos pakalpojumus. Eversheds Bitāns pamata 
kompetences ietver banku un finanšu, projektu finansēšanas, uzņēmumu 
apvienošanas un pārņemšanas, komercdarījumu, nekustamā īpašuma, 
intelektuālā īpašuma un strīdu izšķiršanas jautājumus. 

Birojs ir daļa no vadoša globālā advokātu biroja Eversheds International, kas 
ietver vairāk nekā 50 biroju 30 valstīs un vairāk nekā 2000 profesionālu juristu, 
kas saviem klientiem nodrošina caurspīdīgus pārrobežu juridiskos risinājumus. 
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