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- број на издадени обични и приоритетни акции
- номинална вредност на акциите
- број на акционери на последниот ден од тримесечјето
- 10 најголеми акционери (за физички лица: име,
презиме, ЕМБ односно број на пасош и земја од која е
издаден пасошот за странско лице; за правни лица: назив, седиште, адреса), број и процент на обични и приритетни акции во сопственост (процентот заокружен на
две децимали)
- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на
тримесечјето (процентот заокружен на две децимали)
- Меѓународен идентификациски број на акциитеИСИН број
- сметки на друштвото и назив на депонентните
банки кај кои се отворени
3.4. Финансиски податоци и финансиска состојба
на друштвото
- Цена на обичните акции (највисока и најниска)
ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар во тековното тримесечје;
- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар во тековното тромесечје;
- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар (Се утврдува со
множење на последната поединечна цена на акциите постигната на берза последниот ден во предметното тримесечие со бројот на вкупно издадените акции. Доколку
друштвото котира на повеќе организирани пазари пазарната капитализација се утврдува според последната цена
на берза. Доколку друштвото котира на повеќе берзи пазарната капитализација се утврдува според последната
цена на берза по избор на управата на друштвото);
- Дивиденда исплатена за една обична акција за
последните три години поединечно (во апсолутен износ и во процентуален износ во однос на номиналната
вредност, заокружен на две децимали)
- Дивиденда исплатена за една приоритетна акција
во последните три години поединечно (во апсолутен
износ и во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали)
- промени на сметководствените политики.
3.5. деловни активности кои имаат значително влијание на пазарната цена на хартиите од вредност
- назив на берзата или друг организиран пазар на
кој се тргува со хартиите од вредност на друштвото;
- информација за котација на хартиите од вредност
на друштвото и назив на берзата на која котираат;
- поделба на акции (податок дали во предметното
тримесечие е извршена поделба на акции и податоци за
поделбата на акциите доколу истата е извршена: нова
номинална вредност на акциите, број на акции настанати со поделбата и род на акциите);
- значајни промени во сопственичката структура
(коментар на органите на управување/менаџментот во
поглед на сите значајни промени во сопственичката
структура на друштвото за предметното тримесечие со
осврт на можното влијание врз работењето на друштвото)
- припојување и спојување (коментар на органите
на управување/менаџментот во поглед на припојување
или спојување спроведено во предметното тримесечие,
со осврт за причините за припојувањето / спојувањето
и на можното влијание на понатамошното работење на
друштвото)
- неизвесности (опис на случаите за кои постои неизвесност за наплата на приходи или можни идни расходи)
- правни прашања (коментар на органите на управување/менаџментот за важни судски спорови во кои
друштвото учествува како тужител или тужен и други
правни прашања кои се од значење за работата на
друштвото)
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- останати значајни прашања кои влијаат на цената
на хартиите од вредност (се наведуваат значајни настани кои не се опфатени со претходните алинеи, а би
можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност).
4. ТЕКОВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
4.1 Податоци за загуба доколку истата е поголема
од 30% од активата на друштвото и тоа:
- податоци за друштвото;
- период за кој се однесуваат податоците;
- вкупен износ на загубата;
- вкупна актива; и
-процентуално учество на загубата во активата.
4.2 податоци за намалување на основната главнина
под големината на истата во статутот на друштвото и
тоа;
- основна главнина во статутот на друштвото;
- наналување на основната главнина;
- намален износ на основната главнина и
- правен основ за намалување на основната главнина.
___________
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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), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на
01.12.2006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
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
Со 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) се уредува начинот и времето на запишување и бришење на акционерското друштво од Регистарот на акционерските друштва со посебни обврски
за известувања (во натамошниот текст: Регистар), содржинатата и начинот на водење на Регистарот, начинот на ажурирање на податоците од Регистарот и пристапот на јавноста до Регистарот кој го води Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија).
Член 2
Во Регистарот се запишуваат сите акционерски
друштва со посебни обврски за известување (во натамошниот текст: акционерски друштва) кои се основани
и работат во Република Македонија и исполнуваат
еден од следниве услови:
- имаат извршено јавна понуда на хартии од вредност или
- имаат повеќе од 100 акционери и основна главнина поголема од 1.000.000 евра или
- се котирани на овластена берза.
Член 3
Во Регистарот, за акционерските друштва кои ги
исполнуваат условите утврдени во член 2 на овој Правилник, се запишуваат следните податоци:
- полн назив на друштвото;
- скратен назив на друштвото;
- седиште и адреса на друштвото;
- матичен број на друштвото;
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- промена на назив и седиште на друштвото;
- 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 друштвото.
Член 4
Податоците за Регистарот, Комисијата ги добива од:
- акционерските друштва кои исполнуват еден од
критериумите од член 2 на овој Правилник;
- овластен депозитар на хартии од вредност (во натамошниот текст: депозитар).
- берза на хартии од вредност (во натамошниот
текст: берза).
- надлежен суд и
- евиденцијата на Комисијата.
Член 5
(1) Податоците содржани во Регистарот имааат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста на податоците што се доставуваат
во Регистарот одговараат субјектите од член 4 на овој
правилник согласно евиденцијата на податоци со која
располагаат.
Член 6
Податоците во регистарот се водат во електронска
форма.
Член 7
Регистарот е достапен за јавноста преку официјалната веб страница на Комисијата за хартии од вредност.
Член 8
(1) Депозитарот е должен во рок од 3 дена од последниот ден на секое тромесечие, во писмена и електронска форма да ја извести Комисијата, за акционерски друштва кои во дадениот период ги исполниле односно веќе не ги исполнуваат условите утврдени со
член 2 од овој Правилник.
(2) Известувањето доставено од Депозитарот од
став 1 на овој член ги содржи податоците од Прилог 1
кој е составен дел на овој Правилник.
(3) Депозитарот, освен известувањето од став 1 на
овој член, до Комисијата доставува и список, во писмена и електронска форма, на сите акционерски друштва
кои во моментот на доставување на известувањето ги
исполнуваат условите за водење во Регистарот.
Член 9
(1) Берзата е должна во рок од 3 дена по последниот ден од секое тромесечие, во писмена и електронска
форма (соодветен медиум) да ја извести Комисијата,
за акционерските друштва кои котираат односно се отстранети од котација на берзата.
(2) Известувањето од став 1 на овој член, Берзата го
доставува согласно прилог 2 кој е составен дел на овој
Правилник.
Член 10
(1) Комисијата, врз основа на податоците од Депозитарот, издавачите на хартии од вредност и берзата, го
ажурира Регистарот на крајот на секое тромесечие, односно не подоцна од 30 дена од денот на добивање на
податоците.
(2) По исклучок од став 1 на овој член, Комисијата
ги ажурира податоците во Регистарот врз основа на:
- сопствената евиденција,
- податоци од надлежен суд,
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- барање на акционерско друштво со приложена
потврда од овластен депозитар за неисполнување на
условите за запишување односно бришење од Регистарот.
Член 11
За секоја промена на податоците од член 2 на овој
Правилник, издавачот на хартии од вредност е должен
да ја извести во писмена и електронска форма Комисијата и Депозитарот во рок од 7 дена од денот на настанување на промената.
Член 12
На писмено барање од правно или физичко лице,
Комисијата дава препис на податоците кои се водат во
Регистарот на Комисијата за што се плаќа надомест
согласно “Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од
вредност”.
Член 13
Во рок од 7 работни дена од денот на запишувањето во Регистарот, Комисијата го известува акционерското друштво дека е запишано во Регистарот на акционерските друштва кој се води во Комисијата.
Член 14
Во рок од 7 работни дена од денот на бришењето на
определено акционерско друштво од Регистарот, Комисијата го известува акционерското друштво дека е
избришано од Регистарот на акционерските друштва
кој се води во Комисијата.
Член 15
Комисијата за запишувањето и бришењето на акционерските друштва во и од Регистарот ги известува
Берзата и Депозитарот во рок од 7 работни дена од извршеното запишување, бришење односно извршена
промена на податоците од Регистарот.
Член 16
Акционерските друштва кои се водат во Регистарот
на Комисијата, плаќаат надомест согласно “Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност”.
Член 17
Податоците од член 3 од овој Правилник се прикажуваат согласно прилогот број 3, кој е составен дел на
овој Правилник.
Член 18
Базата на податоци со која располага Комисијата за
хартии од вредност пред влегувањето во сила на овој
правилник останува во важност.
Член 19
(1) Овој Правилник влегува во сила и се применува
осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
(2) Со влегување во сила на овој Правилник, престануваат да важат одредбите на Правилникот број 09145/1 од 28-01-2004 за содржината и начинот на водење на Регистар на акционерски друштва („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/2004).
Бр.03-2678/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
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Врз основа на член 190 и член 24 став (2) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 01-12-2006
година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИСХОДОТ НА ЈАВНАТА ПОНУДА
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од
вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност при јавна понуда и
на известувањето за реализација на јавна понуда на
хартии од вредност.
I – Известување за запишани и платени хартии од
вредност
Член 2
(1) Издавачот на хартиите од вредност е должен до
Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот
текст: Комисија) да достави писмено известување за
запишани и платени хартии од вредност од јавна понуда по истекот на рокот за реализација на јавна понуда
на хартии од вредност, а најдоцна во рок од 15 календарски дена од завршувањето на јавната понуда.
(2) Известувањето од став 1 на овој член се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и се објавува
во најмалку еден дневен весник во форма и содржина
утврдена со Прилог 1, кој е составен дел на овој Правилник.
Член 3
Известувањето од член 2 на овој Правилник ги содржи следните податоци:
1. Број на решение издадено од Комисијата за хартии од вредност со кое се одобрува јавната понуда;
2. Редослед на емисијата на хартии од вредност, во
случај на издавање нови хартии од вредност;
3. Апсолутна вредност (износ) на продадените хартии од вредност од јавната понуда по видови, родови и
класи на хартии од вредност;
4. Релативна вредност (процент) на реализација на
јавната понуда на хартии од вредност по видови, родови и класи на хартии од вредност;
5. Број на продадени хартии од вредност, вкупно и
по одделни видови, родови и класи;
6. Број на продадени хартии од вредност по основ
на користење на правото на првенство за запишување
акции од акционерите на издавачот;
7. Датум и место на објавување на поканата за запишување и уплата на хартии од вредност;
8. Датум на објавување на проспектот и на поканата
за запишување и уплата на хартии од вредност на веб
страницата на берза.
Член 4
Во прилог кон известувањето од член 2 од овој
Правилник, до Комисијата за хартии од вредност издавачот доставува извод од сметката на која се примани
уплатите на хартиите од вредност.
II – Известување за реализација на јавна понуда на
хартии од вредност
Член 5
(1) По уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар (во случај на издавање на
нови акции) и по регистрацијата на хартиите од вред-

