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Kapitāla tirgus Eiropā: 2021 – IPO rekordu gads 
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2021. gads Latvijas kapitāla tirgū

4732
privātie investori, kuri piedalījās

AS "Virši – A" akciju publiskajā piedāvājumā
505.4 milj. EUR

piesaistītais naudas apjoms kapitāla tirgos

12
jauni tirgus dalībnieki

68 989
kopējais vērtspapīru darījumu skaits



10 soļu programmas un kapitāla tirgus vērtējums

Sadarbības partneru
vērtējums
8.5 no 10

Būtiskākie soļi
- regulatīvā sloga mazināšana
- finanšu pratības veicināšana
- valsts kapitālsabiedrību dalība

kapitāla tirgū

2021. gada aktualitātes
- grozījumi VFPS likumā
- jaunu tirgus dalībnieku parādīšanās
- retail investoru aktivitātes

pieaugums

Nākotnes tirgus tendences
- lēna, bet mērķtiecīga izaugsme
- problēmas ar valsts fondēto pensiju

shēmas līdzekļu ieguldīšanu Latvijā



10 soļu programma Latvijas kapitāla tirgus attīstībai

2021. 2022.

Valsts lomas palielināšana

Emitentu iespēju paplašināšana

Ieguldītāju aktivitātes veicināšana



VALSTS LOMAS PALIELINĀŠANA: paveiktais 2021

− Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības un 
optimāla finansējuma modeļa
izstrādāšana

− Izpratnes veidošana par valsts
kapitālsabiedrību ieguvumiem no 
kapitāla tirgus

− MVU IPO fonda (CMDAF) izveide
− Nodokļu regulējums pievilcīgai investīciju 

kultūras veidošanai 

− Regulējuma modernizācija

− Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības
stratēģija 2021.-2027. gadam

− Atbalsts Finanšu izglītības biedrībai, 
Investoru klubam un citām ieguldījumus
veicinošanām aktivitātēm



VALSTS LOMAS PALIELINĀŠANA: plānotais 2022

− Regulējuma izlīdzināšana Baltijas
valstīs

− Sabiedrības izglītošana investīciju
jautājumos

− IPO Fonda licencēšana Latvijā
− Ilgtspējīgu ieguldījumu vēstneši

− Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
ieguvumu skaidrošana, dalība FKTK 
organizētajā Vērtspapīru sandbox 2022 

− Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
plašāka ieguldīšana Latvijas ekonomikā



EMITENTU IESPĒJU PAPLAŠINĀŠANA

− FKTK lekciju un semināru 
organizēšana

− Grantu programmas turpināšana

− Izglītošana un jaunā regulējuma 
skaidrošana

− Vērtspapīru sandbox 2022

− Vietējo tirgus dalībnieku aktivizēšana 
kapitāla tirgos 

− Pasīvā investīciju fonda principa
ieviešana Latvijā

2021.

2022.



IEGULDĪTĀJU AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA: 
paveiktais 2021. gadā

− "Konsultē vispirms" principa ieviešana
FKTK darbā

− Virtuālās apmācības modelis valsts
iestādēm

FKTK saņemtās sūdzības par 
emitentiem

Galvenie sūdzību iemesli:
- Akciju atpirkšanas piedāvājumi
- Akcionāru strīdi/ akcionāru 
sapulču norise
- Informācijas atklāšana

− Korporatīvās pārvaldību diskusiju 
cikla organizēšana

− Korporatīvās pārvaldības balvas
ieviešana

− Publiska ieguldītāju informēšana par 
krāpniecību

− Sūdzību izskatīšana

Īstenoti

Novērsti

1281
gadījumi

4 459 278
EUR

1712
gadījumi

889 094 
EUR

Investīciju krāpšana

55
sūdzības 

2021. gadā



IEGULDĪTĀJU AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA:                         
plānotais 2022. gadā

− Tiesībaizsardzības iestāžu zināšanu 
pilnveide 

− Korporatīvās pārvaldības stiprināšana
− Korporatīvās pārvaldības balva 2022

− Krāpšanas mazināšanas pasākumi, 
situāciju monitorings un analīze

− Ieguldītāju interešu pārstāvniecība



Paldies par uzmanību! 

67774800 | fktk@fktk.lv | www.fktk.lv

Pārmaiņas nenotiks, ja gaidīsim uz kādu citu darītāju vai 
citu laiku. Mēs paši esam tie, kurus gaidām. Mēs paši 
esam tās pārmaiņas, ko meklējam. 

Baraks Obama


