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Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par atļauju akciju sabiedrībai
"Augstsprieguma tīkls" līdzdalības iegūšanai "Nord Pool Holding" AS un
līdzdalības izbeigšanai "Nord Pool" AS" sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta spēkā Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu akciju sabiedrībai
stāšanās laiks (500 zīmes bez "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) saskaņā ar
atstarpēm)
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma (turpmāk - Likums) 4.panta otrās daļas
2.punktu, trešo daļu, 5.panta otro un ceturto daļu sakarā ar
plānoto akciju sabiedrības "Nord Pool" reorganizāciju
nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju līdzdalības
iegūšanai "Nord Pool Holding" AS un līdzdalības
izbeigšanai "Nord Pool" AS. Minēto atļauju nepieciešams
saņemt līdz 2018.gada 19.aprīlim.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

Saskaņā ar Likuma 4.panta otrās daļas 2.punktu publiskas
personas kapitālsabiedrībai var būt līdzdalība citā
kapitālsabiedrībā, ja līdzdalība tieši nodrošina publiskas
personas
kapitālsabiedrības
vai
publiski
privātās
kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja
termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka atļauju publiskas
personas kapitālsabiedrībai iegūt līdzdalību, iegūt izšķirošo
ietekmi vai izbeigt izšķirošo ietekmi citā kapitālsabiedrībā
pieņem
attiecīgās
publiskās
personas
augstākā
lēmējinstitūcija.
Līdzdalību akciju sabiedrībā "Nord Pool" (komersanta
2. Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai reģistrācijas numurs: 984058098, juridiskā adrese: Vollsveien
tiesību akta projekts
17B, 1366 Lysaker, Norvēģija) (tagad akciju sabiedrība Nord
izstrādāts, tiesiskā
Pool (turpmāk - "Nord Pool" AS) AST ieguva 2013.gadā pēc
regulējuma mērķis un būtība Ministru kabineta atļaujas saņemšanas. AST līdzdalības
apmērs šobrīd ir 2%.
2018.gada 22.martā notika "Nord Pool" AS Valdes sēde, kurā
tika skatīts jautājums par "Nord Pool" AS reorganizāciju un
valde apstiprināja "Nord Pool" AS vadības sagatavoto "Nord
Pool"AS reorganizācijas plānu. "Nord Pool" AS Valde
nolēma sasaukt "Nord Pool" AS akcionāru sapulci, kura
notiks 2018.gada 19.aprīlī un kurā tiks lemts jautājums par
"Nord Pool" AS reorganizācijas plāna īstenošanu.
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"Nord
Pool"
pamatojums:

AS

reorganizācijas

nepieciešamības

-"Nord Pool" AS kā nominētais elektroenerģijas tirgus
operators atbilstoši Eiropas Komisijas 2015.gada
24.jūlija Regulai 2015/1222, ar ko izveido jaudas
piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (turpmāk
– CACM Regula), savu darbību veic Austrijā, Beļģijā,
Dānijā,
Igaunijā,
Somijā,
Francijā,
Vācijā,
Lielbritānijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā,
Nīderlandē, Polijā un Zviedrijā. Par nominēto
elektroenerģijas tirgus operatoru Latvijā "Nord Pool"
AS iecelts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumu
Nr.146. Attiecīgi "Nord Pool" AS šobrīd vienlaicīgi
veic gan tirgus sasaistīšanas funkcijas, gan ar
elektroenerģijas biržas darbību saistītas funkcijas. Par
elektroenerģijas tirgus sasaistīšanas funkcijām CACM
regulas ietvaros uzskatāmas monopolistiska rakstura
funkcijas, kuru mērķis ir elektroenerģijas tirgu
integrācija. Tirgus sasaistīšanas funkciju veikšana ir
regulatīvo iestāžu uzraudzīts process, tā nenotiek
konkurences apstākļos un tā ir būtiska stabilas
energoapgādes
nodrošināšanā.
Savukārt
ar
elektroenerģijas biržas darbību saistītas funkcijas tiek
veiktas konkurences apstākļos un tās ir balstītas uz
uzņēmuma biznesa interesēm. Līdz ar to šo abu
funkciju vienlaicīga veikšana var radīt interešu
konfliktu. Turklāt vienlaicīga tirgus sasaistīšanas
funkciju un ar elektroenerģijas biržas darbību saistītu
funkciju izpilde var negatīvi ietekmēt tirgus
sasaistīšanas funkciju pilnvērtīgu izpildi gadījumos,
kad uzņēmums izvēlēsies rīkoties savu biznesa interešu
vārdā;
-jau šobrīd līdztekus "Nord Pool" AS darbībai Latvijas
tirdzniecības zonā (arī Lietuvā un Igaunijā) plāno
uzsākt EPEX SPOT birža. Nākotnē, turpinoties tirgu
integrācijai, sagaidāms, ka konkurence elektroenerģijas
biržu starpā palielināsies. Līdz ar to nodalīta tirgus
sasaistīšanas funkciju izpilde nodrošinās vienlīdzīgu
tirgus sasaistīšanas pakalpojumu pieejamību visām
elektroenerģijas biržām;
-atdalot komerciālās biržas funkcijas no regulētās
tirgus sasaistīšanas funkcijām, tiktu nodrošināta tirgus
saistīšanas funkciju norobežošana no komerciāliem
riskiem, kā arī izslēgta iespēja veikt vienas funkcijas
šķērssubsidēšanu no otras funkcijas un otrādi;
-tirgus saistīšanas funkciju veikšana ir saistīta ar
pārvades sistēmas operatoru veiktajām darbībām.
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Attiecīgi šo uzņēmumu dalība "Nord Pool" AS
nodrošina zināšanas un pieredzi tirgus saistīšanas
funkciju izpildē, kamēr komerciālās biržas funkciju
uzņēmumā ir nepieciešams attīstīt un pilnveidot
elektroenerģijas
biržas
darbībai
nepieciešamās
zināšanas. Līdz ar to šīs funkcijas nodalīšana
nodrošinātu sekmīgas funkcijas izpildei vajadzīgo
uzņēmuma darbības organizēšanu un nepieciešamo
zināšanu papildināšanu;
-turpmāka elektroenerģijas biržas darbības attīstība
(atbilstošu informācijas sistēmu izstrāde, atbilstošu
cilvēkresursu piesaiste u.c.) var palielināt ar biržas
darbību saistītos riskus, kā arī radīt papildu
finansējuma nepieciešamību. Šo jautājumu risināšana
būtu sekmīgāka, ja šīs funkcijas būtu nodalītas
atsevišķā uzņēmumā.
Reorganizācijas ietvaros atbilstoši Norvēģijas Privāto
kapitālsabiedrību likumam (Norwegian Private Limited
Liability Companies Act) tiks organizēti darījumi, kuru
rezultātā akciju sabiedrības "Nord Pool Holding" (turpmāk "Nord Pool Holding" AS) akcijas iegūs līdzšinējie "Nord
Pool" AS akcionāri un "Nord Pool" AS akcijas nokļūs "Nord
Pool Holding" AS īpašumā. Reorganizācijas plāna mērķis ir
esošā "Nord Pool" AS vietā izveidot koncernu, kurā valdošā
kapitālsabiedrība būs "Nord Pool Holding" AS un tai būs
divas atkarīgās kapitālsabiedrības - "Nord Pool" AS un
"European Market Coupling Operator" AS.
"Nord Pool" AS pēc reorganizācijas veiks elektroenerģijas
biržas darbības funkcijas, savukārt, "European Market
Coupling Operator" AS veiks tirgus saistīšanas funkcijas.
Starp šīm abām atkarīgajām kapitālsabiedrībām tiks noslēgts
sadarbības līgums, tādējādi nodrošinot minēto funkciju
pilnvērtīgu īstenošanu, taču izslēdzot interešu konfliktu.
Atbilstoši Likuma 4.panta trešajai daļai jānorāda, ka
reorganizācijas veikšanā nav plānota papildu akcionāru, t.sk.
arī AST, finanšu līdzekļu iesaiste. Tāpat netiks mainīts
akcionāru līdzdalības apmērs. Proti, AST tāpat kā šobrīd, pēc
reorganizācijas būs akcijas "Nord Pool Holding" AS 2%
apmērā. Līdzdalība Nord Pool Holding" AS nodrošinās AST
iespēju vienlaicīgi kontrolēt abu atkarīgo kapitālsabiedrību
darbu.
Sakarā ar minēto tiek ierosināts:
1) AST iegūt 2% līdzdalību "Nord Pool Holding" AS, no
"Nord Pool" AS bez atlīdzības iegūstot "Nord Pool Holding"
AS akcijas 2% apmērā;
2) AST izbeigt līdzdalību "Nord Pool" AS, AST
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īpašumtiesības uz "Nord Pool" AS akcijām bez atlīdzības
nododot Nord Pool Holding" AS.
Norvēģijas advokāti birojs "Selmes DA" ir veicis "Nord Pool"
AS novērtējumu. Atbilstoši tam "Nord Pool" AS tirgus
vērtība ir 1 035 783 517 NOK (108 795 075,6 EUR) (šeit un
turpmāk informatīvos nolūkos norādītas vērtības arī euro,
aprēķinos izmantojot Latvijas Bankas 19.03.2018. noteikto
valūtas kursu 1 EUR = 9.52050 NOK). Pēc reorganizācijas
izveidotā koncerna vērtība nesamazināsies. Saskaņā ar 2013.
gada "Nord Pool" AS akcionāru līgumu AST līdzdalības
apmērs AS "Nord Pool" ir 2% jeb 306 daļas 1 901 465 EUR
vērtībā. Šobrīd, ņemot vērā Selmes DA veikto novērtējumu,
AST 2% akciju gan pirms reorganizācijas, gan arī pēc
reorganizācijas vērtība būs 2 071 567,02 NOK (2 179 954,37
EUR). Līdz ar to AS "Augstsprieuma tīkls" "Nord Pool" AS
reorganizācijas rezultātā nezaudēs savu ieguldījumu vērtību.
Reorganizācijas gaitā plānots, ka 89,90% "Nord Pool" AS
pamatkapitāla tiks nodalīts elektroenerģijas biržas darbībai,
savukārt, tirgus saistīšanas biznesa virzienam - 10,10%.
- Vērtējot, vai AST līdzdalības iegūšana "Nord Pool
Holding" AS atbilst Likuma 4.panta otrās daļas 2.punktam,
jānorāda, ka "Nord Pool" AS ir Latvijas nominētais
elektroenerģijas tirgus operators. Šo funkciju izpildi arī pēc
"Nord Pool" AS sadalīšanas turpinās nodrošināt "Nord Pool
Holding"
AS
atkarīgās
kapitālsabiedrības.
Tā kā
elektroenerģijas tirdzniecība biržā ir iespējama tikai ciešā
sadarbībā ar pārvades sistēmas operatoru, kā arī
elektroenerģijas tirdzniecībai pieejamās jaudas Latvijā nosaka
un biržai piešķir pārvades sistēmas operators, secināms, ka
AST, lai tā varētu īstenot savu Vidēja termiņa darbības
stratēģijā 2016. – 2019.gadam noteikto virsmērķi nodrošināt
nepārtrauktu elektroenerģijas pārvades sistēmas, sniegto
pakalpojumu kvalitātes un personāla attīstību, nepieciešams
iegūt līdzdalību "Nord Pool Holding" AS.
3. Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskās
personas kapitālsabiedrības
4. Cita informācija

Finanšu ministrija
AS „Augstsprieguma tīkls”
Nav

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

2.

Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma ietekme
uz tautsaimniecību un

Nav, jo Ministru kabineta rīkojuma projekta ir attiecināms
tikai uz AST.
Nav, jo Ministru kabineta rīkojuma projekta ir attiecināms
tikai uz AST.
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administratīvo slogu
3.
4.
5.

Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Atbilstības izmaksu monetārs Nav
novērtējums
Cita informācija
Nav
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Projekts šo jomu neskar
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.
2.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.

Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls”
Finanšu ministrija
Nav attiecināms

Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
3.

Cita informācija

Nav

Finanšu ministre
Vizē: Valsts sekretāre

D.Reizniece - Ozola
B.Bāne

06.04.2018. 08:27
1352
A.Leitāne-Šķēle, 67095428,
Agija.Leitane-Skele@fm.gov.lv
Z.Mūrniece, 6772 5340
Zane.Murniece@ast.lv
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