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1. LIETOTIE TERMINI 

1.1. Akcionārs – persona, kurai pieder viena vai vairākas Sabiedrības akcijas; 

1.2. Akcionāru sapulce – Sabiedrības akcionāru sapulce. 

1.3. Padome – Sabiedrības padome; 

1.4. Politika – šī Dividenžu politika; 

1.5. Sabiedrība – IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs 40203042988. 

1.6. Valde – Sabiedrības valde. 

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN MĒRĶIS 

2.1. Dividenžu politika nosaka dividenžu aprēķina principus un dividenžu izmaksas kārtību 
Akcionāriem. 

2.2. Politikas mērķis ir nodrošināt līdzsvaru starp naudas līdzekļu izmaksu Akcionāriem, 
Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un Sabiedrības finanšu stabilitāti. 

2.3. Politika ir izstrādāta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un labas korporatīvās 
pārvaldības principiem. 

2.4. Politika stājas spēkā dienā, kad ir uzsākta Sabiedrības akciju pārdošana Nasdaq Riga 
biržā. 

 

3. DIVIDENŽU APRĒĶINA PRINCIPI 

3.1. Veicot dividenžu apmēra noteikšanu un aprēķināšanu, tiek ievēroti šādi galvenie 
principi: 

3.1.1. Akcionāru īstermiņa (peļņas gūšana) un ilgtermiņa (Sabiedrības attīstība) interešu 
līdzsvara uzturēšana; 

3.1.2. Pārskatāmības nodrošināšana peļņas sadalē, paredzot ikgadējā dividenžu 
noteikšanas apjoma izskaidrošanu iesaistījām pusēm. 

3.2. Dividenžu apmēru aprēķina, ņemot vērā Sabiedrības tīro peļņu, kas ir norādīta gada 
pārskatā. 

3.3. Dividendes tiek izmaksātas Akcionāram proporcionāli tam piederošo Sabiedrības 
akciju kopējam skaitam. 

3.4. Dividendes var aprēķināt un izmaksāt Akcionāram tikai par pilnībā apmaksātām 
akcijām. 

3.5. Valde sagatavo priekšlikumu Akcionāru sapulcei par dividenžu apmēru, izvērtējot 
šādus apstākļus un apsvērumus: 

3.5.1. Sabiedrības finanšu situāciju; 

3.5.2. Sabiedrības juridiskās saistības un pienākumus; 

3.5.3. Nepieciešamā pašu kapitāla apmēru; 

3.5.4. Sabiedrības stratēģiskos mērķus; 

3.5.5. Latvijas Republikas un pasaules politisko situāciju. 

3.6.  Sabiedrības peļņas daļa, kas paliek pāri pēc dividenžu izmaksāšanas tiek paturēta 
Sabiedrībā turpmākiem ieguldījumiem un Sabiedrības saimnieciskās darbības 
attīstībai. 

3.7. Ārkārtas dividendes var tikt izmaksātas tikai tad, ja to paredz Sabiedrības statūti. 
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4. DIVIDENŽU IZMAKSAS KĀRTĪBA 

4.1. Ja atbilstoši Sabiedrības gada pārskatam Sabiedrības darbības rezultātā ir gūta peļņa, 
lēmumu par dividenžu izmaksu pieņem šādā kārtībā: 

4.1.1. Valde sagatavo priekšlikumu par dividenžu izmaksu; 

4.1.2. Priekšlikumu par dividenžu izmaksu Valde iesniedz Padomei izskatīšanai; 

4.1.3. Padome sagatavo ziņojumu un iesniedz to Akcionāru sapulcei; 

4.1.4. Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par dividenžu izmaksu un izmaksu dienu, kurai 
ir jābūt tajā pašā finanšu gadā, kurā tika pieņemts attiecīgais lēmums; 

4.2. Dividendes izmaksātas uz attiecīgā Akcionāra norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Akcionāru sapulces lēmuma 
pieņemšanas.  

 

5. NODOKĻI 

5.1. Sabiedrības izmaksātās dividendes ir apliekamas ar nodokļiem saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktiem, kā arī dividendes var tik paliktas ar nodokļiem valstī, kuras 
nodokļu rezidents ir Akcionārs. 

 

6. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA 

6.1. Sabiedrība publisko šo Politiku Sabiedrības mājaslapā. 

 

 


