Latvenergo koncerna informācijas atklāšanas principi
Latvenergo koncerna informācijas atklāšanas principi un kārtība ir nostiprināta
Latvenergo koncerna komunikācijas politikā un AS “Latvenergo” obligāti atklājamās
iekšējās informācijas atklāšanas noteikumos.
- Mērķis
Noteikt vienotus komunikācijas principus un to, kā tiek organizēta iekšējā un ārējā
komunikācija atbilstoši Latvenergo koncerna mērķiem, vērtībām, interesēm un
normatīvo aktu prasībām.
- Komunikācijas mērķi
- Veicināt pozitīva koncerna tēla nostiprināšanos visās mērķauditorijās;
- Nodrošināt profesionālu informācijas apriti un dialoga izveidi ar visām
Latvenergo koncerna darbībā iesaistītajām mērķauditorijām;
- Nodrošināt sabiedrības informētību attiecībā uz obligāti atklājamo iekšējo
informāciju;
- Pilnveidot ikviena Latvenergo koncerna kapitālsabiedrību darbinieka izpratni
par saskaņotas un nepārtrauktas komunikācijas lomu koncerna reputācijas
veidošanā.
- Komunikācijas nodrošināšanas veidi
Latvenergo koncerna komunikācija tiek nodrošināta, izmantojot visus iespējamos
komunikācijas kanālus un plašsaziņas līdzekļus (drukātie, elektroniskie, internets,
sociālie tīkli), kā arī izmantojot profesionālus kontaktus un sadarbību ar valsts
iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, komersantiem un citām Koncerna darbībā
ieinteresētām pusēm.
Obligāti atklājamā iekšējā informācija tiek publiskota Koncerna mājas lapā, Nasdaq
Baltic interneta vietnē un Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas
sistēmā.
- Iekšējā informācija
Noteikumu izpratnē iekšējā informācija ir tāda ar AS “Latvenergo” vai Latvenergo
finanšu instrumentiem tieši vai netieši saistīta precīza informācija, kura nav tikusi
publiski atklāta un kuras atklāšana būtiski ietekmētu Latvenergo emitēto finanšu
instrumentu vai no tiem atvasinātu finanšu instrumentu cenu.
- Iekšējās informācijas piemēri
- Vadības, pilnvarnieku, revidentu, revīzijas komitejas izmaiņas;
- Nosaukuma, adreses maiņa;
- Tiesas vai šķīrējtiesas process, tiesiskā aizsardzība, maksātnespēja, likvidācija;
- Finanšu rezultāti, finanšu rezultātu prognozes;
- Izmaiņas komercdarbībā;
- Izmaiņas pamatkapitālā;
- Kotēšana citos regulētos tirgos, izcelsmes dalībvalsts maiņa;
- Ieguldītāju tiesību izmaiņas.
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- Iekšējās informācijas aprites kārtība
AS “Latvenergo” darbinieki, kuriem ir piekļuve iekšējai informācijai, nepārtraukti
vērtē pieejamās informācijas saturu un tās atbilstību obligāti atklājamai iekšējai
informācijai.
Informācija, kas atbilst obligāti atklājamai iekšējai informācijai, vai arī tai ir pazīmes,
ka tā varētu atbilst, tiek darīta zināma AS “Latvenergo” darbiniekiem, kas atbildīgi par
obligāti atklājamās iekšējās informācijas pienācīgu atklāšanu sabiedrībai.
- Iekšējās informācijas priekšlaicīga neizpaušana
Iekšējo informāciju nedrīkst publiski izpaust (piemēram, intervijās, blogos,
komentāros, pārrunu laikā sadarbības partneriem utt.) līdz brīdim, kad tā ir atklāta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ja veicot savus darba vai profesionālos pienākumus (likumiskus vai līgumiskus) ir
nepieciešams izpaust iekšējo informāciju trešajai personai, kurai tā nepieciešama savu
darba vai profesionālo pienākumu (likumisku vai līgumisku) veikšanai (piemēram,
nepieciešams iesniegt vēl nepubliskotus finanšu datus dalībai konkursā vai finanšu
prognozes aizdevējiem), tad ir jāveic pienācīgi pasākumi iekšējās informācijas
konfidencialitātes nodrošināšanai.
***
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