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67.

Врз основа на член 190 и член 27 став 9 од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност на
седницата одржана на ден 01-12-2006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето за одобрување
на приватна понуда на хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање).
Член 2
(1) Барањето е писмен документ од издавачот на
хартии од вредност во кој се наведуваат податоци за
издавачот; податоци за лицата во надзорниот одбор,
управниот одбор, односно одборот на директори; податоци за претходно издадените хартии од вредност на
издавачот и податоци за емисијата на хартии до вредност/продажбата на сопствени акции.
(2) Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под
целосна морална, материјална и кривична одговорност,
дека емисијата е во согласност со закон и актите на
друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и
вистински приказ на работењето на друштвото.
(3) Во случај на продажба на сопствени акции Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата
кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под целосна
морална, материјална и кривична одговорност, дека акциите се стекнати согласно закон и актите на друштвото и нивната продажба е согласно закон и актите на
друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и
вистински приказ на работењето на друштвото.
Член 3
(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со
образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна
понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на
овој Правилник.
(2) Образецот треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат
на издавачот и потпис на лицето/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот задолжително ги содржи
сите пропишани податоци.
(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хартии од вредност издавачот задолжително ја доставува и
документацијата пропишана со член 27 став (1) од Законот за хартии од вредност и доказ за платен надомест за разгледување и одлучување по барањето за издавање хартии од вредност согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги
наплатува Комисијата за хартии од вредност.
(4) Доколку хартиите од вредност наместо со парични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог
кон барањето се доставува и документот согласно кој
се стекнуваат хартиите од вредност. На пример: при
внесување непаричен влог во друштвото - се доставува
проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку
се издаваат акции во постапка на присоединување - се
доставува Спогодбата за присоединување; доколку се
исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката
за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот
календар, итн.
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Член 4
(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе
комплетно барање заедно со целокупната документација која се поднесува кон Барањето пропишана со Законот за хартии од вредност и правилниците кои произлегуваат од него. Рокот за одлучување по Барањето
почнува да тече по комплетирањето на Барањето и документацијата која се поднесува кон истото.
(2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци,
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го
предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и
не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе
се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.
Член 5
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на барањето
за одобрение за издавање хартии од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 21.02.2001 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/2001).
Член 6
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2673/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
ОБРАЗЕЦ: БПП
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68.

Врз основа на член 190 и член 15 став 3 од Законот
за хартии од вредност (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана 01-12-2006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, СОДРЖИНАТА И РОКОВИТЕ ЗА
ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА НЕОБЈАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ПРОСПЕКТОТ НА ИЗДАВАЧОТ НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Со Правилникот за начинот, содржината и роковите
за поднесување барање за необјавување ценовно чувствителни информации во Проспектот на издавачот на хартии
од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се
уредува начинот, содржината и роковите за поднесување
на барање за необјавување на ценовно чуствителни информации во Проспектот на издавачот на хартии од редност (во понатамошниот текст: Проспект).
Член 2
Издавач на хартии од вредност може со посебно
писмено барање да побара од Комисијата за хартии од
вредност да биде ослободен од обврската за обелоденување на одредени ценовно чувствителни информации
во Проспектот доколку јавното објавување на тие информации значително ќе загрози деловна тајна на правното лице, би било спротивно на интересот на купувачите и на постојните акционери и ако правното лице
гарантира дека податоците за кои бара согласност нема
да бидат обелоденети пред јавноста (во понатамошниот текст: Барање).
Член 3
Барањето од член 2 од овој Правилник содржи:
- информација за кои податоци од Проспектот се
бара да не бидат обелоденети;
- причини поради кои се бара одобрение за необјавување на податоците;
- образложување на интересите на друштвото кои
би биле загрозени со објавувањето на податоците;
- образложение за влијанието на обелоденувањето/
необелоденувањето на податоците врз пазарот на хартии од вредност на Република Македонија;
- образложување на јавниот интерес и спротивноста
со истиот доколку податоците се обелоденат и
- гаранција за доверливост на податоците и гаранција дека истите нема да бидат обелоденети.
Член 4
(1) Барањето се поднесува до Комисијата за хартии
од вредност во форма и содржина утврдена со Прилог
1, кој е составен дел на овој Правилник.
(2) Барањето го потпишува одговорното лице на
друштвото.

