
HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulcē 2023.gada 19.janvārī pieņemtie lēmumi 
 
Rīga, 
 
AS HansaMatrix, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija 
(turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par ārkārtas akcionāru sapulces 
sasaukšanu 2023.gada 19.janvārī, plkst. 11:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju 
akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.  
 
Sapulcē tika pieņemts sekojošs lēmums saistībā ar pieejamo opciju skaita palielināšanu 

personāla opciju plānā un personāla opciju izlaišanas noteikumu grozījumu, kā arī ar to saistītā 

pamatkapitāla palielināšanas noteikumu ar nosacījumu grozījumu apstiprināšanu: 

 

• Izlaist papildus 14 729 Sabiedrības personāla opcijas, palielinot esošo Sabiedrības personāla 
opciju skaitu no 12 794 līdz kopējam skaitam 27 523 personāla opcijām (1.5% no kopējā 
Sabiedrības akciju skaita). 

• Apstiprināt jaunu redakciju personāla opciju izlaišanas noteikumiem (pievienoti pielikumā šim 
paziņojumam). 

• Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 14 
729 EUR apmērā līdz kopējai summai 243 086 EUR (t.i., maksimālā summa, par kādu Valde 
varēs veikt faktisko Sabiedrības jauno akciju emisiju saistībā ar personāla opcijām sastādīs 
27 523 EUR un 215 563 EUR saistībā ar EIB konvertējamajiem garantiju vērtspapīriem). 

• Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla nosacītas palielināšanas noteikumus (pievienoti 
pielikumā šim paziņojumam). 

• pilnvarot Sabiedrības valdi izpildīt šo lēmumu un sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu 
reģistrā attiecīgos dokumentus. 

• Uzdot Sabiedrības Valdei ievietot Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas 
sistēmā paziņojumu par Sabiedrības personāla opciju izlaišanu un tās nosacījumiem, 
atbilstoši AS “Nasdaq Riga” noteikumiem. 

 
Pielikumi: 
 
1. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi ar nosacījumu. 
2. Personāla opciju izlaišanas noteikumi jaunā redakcijā. 
 
 
Kontakti investoriem un medijiem:  
Māris Macijevskis, CFA 
Valdes loceklis, Finanšu direktors 
Tālrunis: +371 6780 0002 
E-pasts: invest@hansamatrix.com 
http://www.hansamatrix.com 
 
Par AS “HansaMatrix” 
 
HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu 
un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu 
iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un 
ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros. 
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