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66.

Врз основа на член 190 и член 13 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 СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА
Предмет на уредување
Член 1
Со Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на
јавна понуда (во натамошниот текст: Правилник) се
уредува содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.
Барање за одобрение за издавање
на хартии од вредност по пат на јавна понуда
Член 2
(1) Барање за одобрение за издавање на хартии од
вредност по пат на јавна понуда (во натамошниот
текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во
понатамошниот текст: Комисија) поднесува издавачот
на хартии од вредност (во понатамошниот текст: издавачот).
(2) Барање до Комисијата може да поднесе и овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност: брокерска куќа, банка или подружница на странска банка кои имаат добиено дозвола за работа од Комисијата (во понатамошниот текст: овластено правно
лице) за вршење на услугите од член 94 став 1 точка г
и член 94 став 1 точка д од Законот за хартии од вредност, доколку овластеното правно лице има склучено
договор со издавачот за вршење на активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на
хартии од вредност.
Содржина на Барањето
Член 3
(1) Барањето ги содржи следните податоци:
- основни податоци за издавачот;
- основни податоци за членовите на надзорниот и
управниот одбор или одборот на директори на издавачот;
- податоци за деловното работење на издавачот;
- основни податоци за хартиите од вредност што се
издаваат и
- податоци за намената на средствата од емисијата
на хартии од вредност.
(2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец, пополнет електронски,
уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани
прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно
пополнет.
(3) Издавачот на хартии од вредност поднесува “Барање за одобрение за издавање на хартии од вредност
по пат на јавна понуда” во форма и содржина пропишана со Образецот Б-ЈП, кој е составен дел на овој Правилник.
(4) Составен дел на барањето е и „Изјава” дадена од
лицето овластено да го застапува издавачот која се
поднесува во форма и содржина пропишана со Образацот И-Б-ЈП кој е составен дел на овој Правилник.
(5) Одредбите кои се однесуваат на содржината на
Барањето соодветно се применуваат и кога се бара одобрување на продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.
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(6) Доколку предмет на одобрување е продажба на
сопствени акции по пат на јавна понуда за составен дел
на барањето се и „Дополнителни податоци кон барањето одобрение за продажба на сопствени акции по пат
на јавна понуда” кои се поднесуваат во форма и содржина пропишана со Образецот ДП-Б-ЈП кој е составен
дел на овој Правилник.
(7) Барањето содржи печат на издавачот и потпис
на лицето што го застапува издавачот. Доколку издавачот склучил договор со овластено правно лице за вршење активности за сметка на издавачот потребни за
успешна јавна понуда на хартии од вредност, Барањето
содржи печат на овластеното правно лице и потпис на
лицето што го застапува овластеното правно лице.
Постапување по барањето
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 и Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност 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 од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2671/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
Прилог 1: Образец: Б-ЈП
ДО
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА
ПОНУДА
Врз основа на член 9, член 12 и член 13 од Законот
за хартии од вредност, издавачот на хартиите од вредност __________________________________________
(назив на издавачот)
односно овластеното правно лице кое има склучено договор со издавачот за вршење на активностите за негова
сметка потребни за успешна јавна понуда на хартии од
вредност (доколку издавачот на хартии од вредност склучил таков договор) _______________________________
(назив и седиште на овластеното правно лице)

18 јануари 2007

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

поднесува Барање за одобрение за издавање на
___________________________________ од
(број, вид, род и класа на хартиите од вредност)

_________________ емисија по пат на јавна понуда на
(редослед на емисијата)

Бр. 6 - Стр. 39

3. Податоци за деловното работење на издавачот:
(Детални податоци за деловното работење на издавачот
односно податоци за тековната и развојна деловна политика на издавачот)

_____________________

4. Основни податоци за хартиите од вредност што се
издаваат

1. Основни податоци за издавачот
1.1. назив и седиште на издавачот на хартии од вредност:

4.1. Општи податоци за хартиите од вредност

(назив на издавачот)

1.2. датум на основање:
1.3. број на дозволата или друг акт на надлежен орган
за основање и работа, во случај кога обврската за добивање дозвола за упис на друштвото во трговскиот регистар е утврдена со закон или друг пропис:
1.4. број на решението за упис во трговскиот регистар:
(бројот на решението за упис на издавачот во судскиот
односно трговскиот регистар и бројот на решението за
упис во трговскиот регистар со кое издавачот е усогласен со соодветниот закон врз основа на кој е основан и
работи)
1.5. висина на основната главнина на издавачот:
1.6. име и презиме на лицето кое го застапува издавачот на хартии од вредност:
1.7. име и презиме на лицето одговорно за изготвување
на правните податоци во врска со проспектот:
1.8. име и презиме на лицето одговорно за изготвување
на финансиските податоци во врска со проспектот:
1.9. овластено лице за контакт со Комисијата за хартии
од вредност
име и презиме__________________________
ЕМБГ _________________________________
адреса на живеење ______________________
телефонски број ________________________
e-mail __________________________________
2. Основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или одборот на директори на издавачот

(основни податоци за членовите на надзорниот и управниот
одбор или одборот на директори на трговското друштво/ за
членовите на управниот и надзорниот одбор, одборот за ризик, одборот за ревизија и работоводниот орган на банката,
односно надлежните органи на штедилницата/ за членовите
на надлежните органи за управување и надзор соодветно според видот на издавач)

2.1. Име и презиме, датум на раѓање:
2.2. Работно искуство, мандат во кој ја остварува сегашната функција:
2.3. (не)осудуваност за кривични дела од областа на
финансиското работење и судски постапки во тек во
однос на финансиското работење:

4.1.1. број и датум на актот за издавање на хартиите од
вредност:
4.1.2. број, вид, род и класа на хартиите од вредност:
4.1.3. номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечно и вкупната номинална вредност на емисијата):
4.1.4. цената по која се нудат хартиите од вредност
(продажната цена) и критериумите кои се земени предвид при утврдување на истата:
4.1.5. обем на емисијата (вкупна продажна вредност на
емисијата):
4.1.6. рокот за запишување и купување на хартиите од
вредност:
4.1.7. место каде ќе се врши запишување и продажба на
хартиите од вредност и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност:
_______________________________________________

(адреса на просториите на издавачот или просториите на овластен учесник на пазарот кој за тоа има договор со издавачот
каде ќе се врши запишувањето и продажбата на хартиите од
вредност)

_______________________________________________
(од _____ до _____ часот, работни денови во неделата:
__________)

4.1.8. времето и начин (постапка) на запишување на
хартиите од вредност:
4.1.9. начин на плаќање на хартиите од вредност:
4.1.10. постапка за распределба на хартиите од вредност, во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените:
4.1.11. времето и начинот на предавањето на хартиите
од вредност:
4.1.12. преносливост на хартиите од вредност:
4.1.13. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето на
хартиите од вредност:
4.1.14. други информации во врска со емисијата на хартии од вредност.

2.4. сопствено учество во капиталот на друштвото:

4.2. Основни податоци за сопственичките хартии од
вредност
(се пополнува во случај кога се издаваат сопственички
хартии од вредност)

2.5. дали лицата се членови на управни одбори во други друштва , во кои друштва и со колкав мандат:

4.2.1. родот и класата на сопственичките хартии од
вредност:

2.6. дали лицата се сопственици на капитал во други
друштва, со кој износ и кој вид на акции:

4.2.2. правата што произлегуваат од сопственичките
хартии од вредност:

(податоците од точка 2.1. до точка 2.5. се даваат за секој член
на соодветните органи на издавачот поединечно)

4.2.3. начин на исплата на дивиденда од хартиите од
вредност:
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4.3. Основни податоци за должничките хартии од
вредност
(се пополнува во случај кога се издаваат должнички
хартии од вредност)
4.3.1. вид на должничките хартии од вредност
4.3.2. правата што произлегуваат од должничките хартии од вредност:
4.3.3. серија на должничките хартиите од вредност:
4.3.4. висина на каматна стапка, начин на пресметување и исплата на истата:
4.3.5. роковите на исплата на номиналната вредност на
должничките хартии од вредност и каматата:
4.3.6. процентот на учество на емисијата на должнички
хартии од вредност во основната главнина и во главнината на издавачот:
4.3.7. податоци за гарантот, доколку емисијата има гарант
5. Податоци за намената на средствата од емисијата
на хартии од вредност.
(Детални податоци за намената на средствата од емисијата на хартии од вредност односно целта поради која се издаваат хартиите од вредност)
6. Издавачот на хартии од вредност има склучено Договор бр.______ од ___________ за вршење активности

Датум на поднесување на барањето
(ден, месец, година)
Потпис и печат на издавачот/овластеното
правно лице
Прилог 2: Образец: И-Б-ЈП
И

(Точка 6 се пополнува во случај кога издавачот ангажирал овластено правно лице за вршење активности за
сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда
на хартии од вредност)
7. Список на поднесена документација
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
5.__________________________________________
6.__________________________________________
7.__________________________________________
8.__________________________________________
9.__________________________________________
10. _________________________________________
__________________

Ј

А В

А

(назив на издавачот, име, презиме,
фукнкцијата што ја извршува и
потпис на лицето одговорно да
го застапува издавачот)

Датум (ден, месец, година)
Потпис и печат на издавачот
Прилог 2: Образец: ДП-Б-ЈП
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ
КОН БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА
НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА
ПОНУДА
1. Број и датум на актот за стекнување на акциите и
на актот за оттуѓување на акциите:
2. Причините поради кои се стекнати сопствените
акции:
3. Причините поради кои се продаваат сопствените
акции и
4. Делот од основната главнина што го претставуваат сопствените акции што се предмет на понудата за
продажба.
__________________
__________________

________________________
________________________
________________________
________________________

(назив на издавачот/овластеното
правно лице, име, презиме,
фукнкцијата што ја извршува и
потпис на лицето одговорно да
го застапува издавачот/овластеното правно лице)

________________________
________________________
________________________

(назив на издавачот/овластеното
правно лице, име, презиме,
фукнкцијата што ја извршува и
потпис на лицето одговорно да
го застапува издавачот/овластеното правно лице)

З

Ние долупотпишаните под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека:
- ќе ги извршуваме обврските кои произлегуваат од
хартиите од вредност утврдени со Законот за хартии од
вредност или друг закон;
- одговараме за правните импликации на одобрувањето на барањето одобрение за издавање на хартии од
вредност по пат на јавна понуда согласно законските
одредби;
- во Проспектот се содржани сите податоци кои
треба да ги содржи и доколку е потребно да бидат содржани и други истите ќе бидат вклучени пред да биде
објавен во јавноста во конечната верзија одобрена од
Комисијата за хартии од вредност; и
- сите документи и податоци кои треба да се достават во прилог на барањето се доставени и доколку е потребно ќе биде извршено дополнување во согласност
со законските и подзаконските прописи со кои се регулира постапката за давање одобрение за издавање на
хартии од вредност.
__________________
________________________
________________________
________________________

(ден, месец, година)

за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност без задолжителен откуп на
непродадените хартии од вредност/со задолжителен
откуп на непродадените хартии од вредност
(да се подвлече за вршењето на која услуга издавачот
има склучено договор со овластеното правно лице)
со овластеното правно лице
_______________________________________________
(назив и седиште на овластеното правно лице)
застапувано од _________________________________.
(име и презиме на директорот како лице овластено да
го застапува овластеното правното лице)
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Датум
(ден, месец, година)
Потпис и печат на издавачот/овластеното
правно лице

