IETEIKUMI, KĀ NODROŠINĀT

ATTĀLINĀTO
DALĪBU
DALĪBNIEKU SAPULCĒ1
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Ieteikumi ir piemērojami arī AS akcionāru sapulcēm un kooperatīvo sabiedrību un biedrību biedru sapulcēm.
Ieteikumus izstrādāja Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu nozares asociācija un Nasdaq Riga.

BALSOŠANA PIRMS DALĪBNIEKU SAPULCES
Balsošana pirms dalībnieku sapulces notiek, dalībniekam izvēloties, vai viņš balsos
pats vai pilnvaros pārstāvi balsošanai. Sabiedrība nedrīkst noteikt obligātu prasību
balsot personīgi vai pilnvarot pārstāvi balsošanai.

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCES SASAUKŠANU
Obligāti norādi sabiedrības pasta adresi, uz kuru dalībniekam
nosūtīt savu balsojumu
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Norādi sabiedrības e-pasta adresi, uz kuru dalībniekam nosūtīt savu
balsojumu (ja nepiedāvā dalībniekiem citu elektroniskās balsošanas
veidu)
Vari dalībniekiem piedāvāt balsot elektroniskā vietnē – norādi, kur
un kā tā pieejama un kā veicama balsošana tajā (tajā skaitā, kā to
varēs izdarīt dalībnieka pilnvarotie pārstāvji)
Vari dalībniekiem piedāvāt izmantot balsošanas veidlapas – norādi,
kur un kā tās ir pieejamas

DALĪBNIEKA IDENTIFIKĀCIJA
Dalībnieka identifikācijas veidu izvēlas dalībnieks (piemēram,
sabiedrība nedrīkst ierobežot dalībnieka tiesības balsojumu
parakstīt pašrocīgi un nosūtīt pa pastu vai balsojumu parakstīt ar
drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu)
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Dalībnieks savu balsojumu var parakstīt pašrocīgi (vienkāršs
paraksts)
Dalībnieks savu balsojumu var parakstīt ar drošu elektronisko
parakstu
Dalībnieks var parakstu uz balsojuma apliecināt pie zvērināta
notāra
Dalībnieks var izmantot citu iepriekš saziņā ar sabiedrību ieviestu
kārtību (piemēram, balsojumu nosūtīt no sabiedrībai zināmas un
iepriekš saziņā ar dalībnieku izmantotas e-pasta adreses)
Dalībniekam var tikt piešķirts piekļuves kods vai noteikta cita
autentificēšanās kārtība balsošanai elektroniskā vietnē
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DALĪBNIEKA PILNVAROTO PĀRSTĀVJU DALĪBA
Arī dalībnieka pilnvarotais pārstāvis var balsot pirms dalībnieku
sapulces
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Paziņojumā norādi, kā noformējama un iesniedzama pilnvara

BALSOJUMA SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀŠANA
Pēc balsojuma saņemšanas nosūti dalībniekam vai dalībnieka
pārstāvim apstiprinājumu, ja viņš to ir lūdzis
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ATTĀLINĀTA DALĪBA UN BALSOŠANA
Attālināta dalība un balsošana dalībnieku sapulcē ir dalībnieka tiesības, nevis pienākums. Sabiedrība nedrīkst noteikt obligātu attālinātu dalību un balsošanu sapulcē,
izņemot gadījumu, kad sabiedrības statūtos ir noteikts, ka dalībnieku sapulces
notiek tikai elektroniski.

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCES SASAUKŠANU
Norādi, ka dalībnieki var attālināti piedalīties un balsot sapulcē (ja
šādas tiesības dalībniekiem netiek nodrošinātas, paziņojumā nekas
nav jānorāda)
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Norādi sapulces elektroniskās norises vietu (piemēram, Zoom, Skype)
Norādi, kā dalībnieks varēs piekļūt sapulces elektroniskās norises
vietai (piemēram, dalībniekam tiks nosūtīts piekļuves kods uz
dalībnieka e-pasta adresi)
Norādi, kā notiks dalībnieku identifikācija
Norādi, kā dalībnieka pārstāvji varēs attālināti piedalīties sapulcē
(piemēram, kā noformējama un iesniedzama pilnvara)
Norādi, kā notiks balsošana (piemēram, balsošanai tiks izmantots
sabiedrības e-pasts, uz kuru nosūtāms dalībnieka balsojums)
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DALĪBNIEKA IDENTIFIKĀCIJA
Dalībniekam var tikt piešķirts piekļuves kods vai noteikta cita
autentificēšanās kārtība sapulces elektroniskās norises vietai
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Dalībnieks var norādīt ziņas par sevi sapulces elektroniskās norises
vietā (piemēram, aizpildot tur iestrādātu anketu)
Dalībnieks var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu
videorežīmā
Dalībnieks var nosūtīt personu apliecinoša dokumenta kopiju uz
sabiedrības e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem (tajā skaitā, personu
apliecinoša dokumenta ekrānšāviņu)

DALĪBNIEKU PILNVAROTO
PĀRSTĀVJU DALĪBA
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Arī dalībnieka pilnvarotais pārstāvis var piedalīties un balsot sapulcē
attālināti
Paziņojumā norādi, kā noformējama un sabiedrībai iesniedzama
pilnvara
Identificē dalībnieka pilnvaroto pārstāvi tādā pašā veidā, kā
identificē dalībnieku
Dalībnieka pilnvarotais pārstāvis var uzrādīt pilnvaru tādā pašā
veidā, kā dalībnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu
(tajā skaitā, video režīmā)
Dalībnieka pilnvarotais pārstāvis var nosūtīt pilnvaras kopiju tādā
pašā veidā, kā dalībnieks nosūta personu apliecinoša dokumenta
kopiju
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