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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
749.
Врз основа на членовите 190, 153 став 4 и 167 став
1 под а) од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на
22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО,
СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ
НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Член 1
Член 2 од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап
на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со
посебни обврски за известување (во натамошниот текст:
Правилник, „Службен весник на РМ“ бр. 6/2007), се менува и гласи:
„Во Регистарот се запишуваат сите друштва утврдени во Законот за хартии од вредност како „акционерски друштва со посебни обврски за известување”, односно оние кои извршиле јавна понуда на хартии од
вредност, или имаат основна главнина од 1.000.000
евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, или се котирани на берза.”
Член 2
По член 2 од Правилникот, се додава нов член 2а
кој гласи:
„Член 2а
Регистарот се состои од два дела и тоа:
- Дел во кој се запишуваат акционерските друштва и
- Дел во кој се запишуваат издавачите на должнички хартии од вредност кои од моментот на издавање до
истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на должничките хартии од вредност имаат статус
и обврски на акционерско друштво со посебни обврски
за известување.”
Член 3
(1) Во член 3 став 1 од Правилникот, алинејата 3 се
менува и гласи:
„- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на друштвото;“
(2) По ставот 1 од овој член, се додава нов став 2
кој гласи:
„(2) Во Регистарот, за издавачите на должнички
хартии од вредност кои ги исполнуваат условите утврдени во член 2 и 2а на овој Правилник, се запишуваат
следните податоци:
- полн назив на издавачот;
- скратен назив на издавачот;
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- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на издавачот;
- матичен број на издавачот;
- бројот на должничките хартии од вредност чија
преносливост не е ограничена;
- рокот на достасување, односно целосното исплаќање на должничките хартии од вредност;
- промена на назив и седиште на издавачот;
- датум на запишување во Регистарот вклучувајќи и
повторно запишување;
- датум на бришење од Регистарот вклучувајќи и
повторно бришење и
- други податоци кои се однесуваат на издавачот.”
Член 4
Во член 10 став 2 од Правилникот, по првата алинеа се додаваат две нови алинеи кои гласат:
„- објави во „Службен весник на Република Македонија“,
- известување од овластен депозитар дека одредено
акционерско друштво ги исполнува условите за запишување односно бришење од Регистарот;”.
Член 5
По член 13 од Правилникот, се додава нов член 13а
кој гласи:
„Член 13а
Известувањето од член 10, став 2 алинеа 3 од овој
Правилник, овластениот депозитар го доставува до Комисијата веднаш, но не подоцна од 3 дена.“
Член 6
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3075/2, нов бр. 03-468/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
750.
Врз основа на член 190 став 1 и член 229 став 2 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и
57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на својата седница одржана на
22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА
ДОСТАПНОСТ НА ПОДАТОЦИ ОД ИЗДАВАЧ НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 110/2006)
Член 1
Во член 3 од Правилникот за постапката и условите
за достапност на податоци од издавач на хартии од
вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување (во натамошниот текст: Правилник), бројот „100“ се менува со бројот „50“.
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Член 2
Во член 5 од Правилникот:
- во алинејата 1, по зборот „извештаи“ се додаваат
зборовите: „(консолидирани и неконсолидирани)“ и
- во алинејата 2, по зборот „извештај“ се додаваат
зборовите: „(консолидиран и неконсолидиран)“.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3076/2, нов бр. 03-470/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
751.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а
во врска со членовите 154, 155, 158 и 166a од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република Макеоднија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД
ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во целиот текст и во насловот на Правилникот за
формата и содржината на годишните, полугодишните,
тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски
за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст:
Правилник),
- по зборовите: „Комисија за хартии од вредност”
се додаваат зборовите: “на Република Македонија” и
- по зборовите: „материјали за акционерски собранија” се додаваат зборовите: „и извештај за сопственост”.
Член 2
По член 1 од Правилникот се додава нов член 1а кој
гласи:
„Член 1а
Одредбите од овој Правилник за однесуваат на
друштвата што се водат во двата дела од Регистарот.”
Член 3
(1) Во член 3, став 1 од Правилникот:
- во точка 1, 1.4, алинеја 5, по зборот „годишен” се
додаваат зборовите: „консолидиран и неконсолидиран”;
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- во точка 2, 2.4, алинеја 5, по зборот „неревидирани” се додаваат зборовите: „консолидирани и неконсолидирани”;
- во точка 5, алинеја 1, зборовите: „значаен дел” се
заменуваат со зборовите: „над 5% “;
- во точка 5, по алинејата 8 се додава нова алиена 9
која гласи:
„- сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарувања и други
права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чија
што вредност, поединечно и/или кумулативно изнесува
најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото
определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи”;
- Точката 6 се менува и гласи:
„Акционерското друштво во најкус можен рок доставува електронски копии од сите материјали што им
се доставени на акционерите при свикување на седниците на собранијата на акционери на друштвото.“;
- по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:
7. Извештаи за сопственост, кои се однесуваат на:
- првичен извештај за сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- извештај за промена на сопственост на член на
надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- известување за стекнати, односно отуѓени хартии
од вредност на правни или физички лица, кои хартии
од вредност се издадени од акционерското друштво со
посебни обврски за известување.
(2) На крајот на членот 3 се додава нов став 2 кој
гласи:
„(2) Во случаите на консолидирани финансиски извештаи, се доставуваат и податоци за називот, седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.”
Член 4
Во член 4 од Правилникот, ставот 1 се менува и
гласи:
„(1) Акционерското друштво со посебни обврски за
известување ги доставува сите извештаи, информации
и материјали од член 3 на овој Правилник во електронска форма преку соодветен модул и програма на веб
страницата на Комисијата.“
Член 5
Во член 5 од Правилникот:
- во став 3, зборот „четири“ се заменува со зборот
„пет“ и
- ставот 5 се менува и гласи:
„(5) Ценовно чувствителните информации од моментот на стекнувањето со овие информации акционерското друштво ги доставува до Комисијата во законски утврдените рокови. Овие информации се објавуваат веднаш, но не подоцна од десет календарски денови и во најмалку еден дневен весник во Република
Македонија од денот на стекнувањето со вакви информации на акционерското друштво.“

