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1625.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а
во врска со членовите 154, 158 и 166a од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011
и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.5.2013 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 („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
БР. 112/2008, БР. 31/2011 И БР. 31/2012)
Член 1
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 друштва со посебни обврски за известување кои се
водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник), зборовите:
„тримесечните“ и „резимето од годишните извештаи“
се бришат.
Член 2
Во член 1 од Правилникот, зборовите: „тримесечните“ и „резимето од годишните извештаи“, секаде во членот 1 каде што се споменуваат, се бришат, а на крајот
од реченицата по зборот „сопственост“ се додаваат зборовите: „неревидираните годишни финансиски извештаи, барањето за ослободување од обврската за објавување на одредени информации“.
Член 3
Во членот 2 по последната алинеа се додаваат две
нови алинеи кои гласат:
„- забрана за нецелосно објавување на податоци и
- необјавување на ценовно чувствителни информации.“
Член 4
Во член 3 став (1) точката 3 од Правилникот, се менува и гласи:
„3. Тековни извештаи:
- неревидирани годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи (билансните шеми согласно Прилозите 1, 2 и 3 на овој Правилник).“
Член 5
Во член 3 став (1) точката 4 од Правилникот, се менува и гласи:
„4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации:
- загуба поголема од 30% од активата на друштвото;
- намалување на основната главнина под големината утврдена во статутот на друштвото;
- стекнување или отуѓување на над 5% од средствата на акционерското друштво (согласно Прилог 5 од
овој Правилник);
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- донесени одлуки за зделки со заинтересиранa
странa и мислењето на овластениот ревизор, доколку
вредноста на зделката или кумулативната вредност на
меѓусебно поврзани зделки во текот на изминатите 12
месеци од денот на одобрување на зделката, надминува
10% од вредноста на активата на друштвото (согласно
Прилог 4 од овој Правилник);
- донесени одлуки за големи зделки (согласно Прилог 4 од овој Правилник);
- промена на овластен ревизор;
- оставка, разрешување и именување на членовите
на органите на управување;
- склучување или раскинување на договори или други правни работи кои влијаат врз работата и исполнувањето на основната дејност на акционерското друштво;
- секој настан кој може да предизвика ненавремено
или предвремено плаќање на финансиските обврски на
акционерското друштво;
- поднесен предлог за отворање стечајна постапка
или постапка на ликвидација, или поведена претходна
постапка односно отворена постапка на стечај пред надлежен суд или отворена постапка на ликвидација;
- неисполнување на обврски врз основа на издадени хартии од вредност од страна на акционерското
друштво;
- сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна,
чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на
капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи
(согласно Прилог 6 од овој Правилник);
- сите промени на правата што ги носат акциите од
ист род издадени од акционерското друштво и
- 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 (согласно Прилог 7 од овој
Правилник).
Член 6
Во член 3 став (1) точката 5 од Правилникот се брише, а точките 6 и 7 стануваат точки 5 и 6.
Член 7
Во член 3 став (1) точката 6 од Правилникот, која
сега станува точка 5 се менува и гласи:
„ 5. Акционерското друштво е должно во рок од два
дена од свикувањето на седница на собранието на акционери до Комисијата, по електронски пат, да ги достави сите материјали што им се доставени на акционерите при свикување на седниците на собранието на акционери.“
Член 8
Во член 3 од Правилникот по ставот (2) се додава
нов став (3) кој гласи:
„(3) Во случаите кога акционерското друштво располага со други ценовно чуствителни информации кои
не се објавени и кои не се наведени во член 3 од овој
Правилник, истото има обврска веднаш, а најдоцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата за хартии од вредност и во рок од 5 (пет) работни дена од настанувањето да објави јавно соопштение најмалку во еден
дневен весник на македонски јазик кој излегува на територијата на Република Македонија.“
Член 9
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Во член 5 ставот (1) и ставот (6) од Правилникот се
бришат, а ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови
(1), (2), (3) и (4).
Член 10
Во член 5 ставот (4), сега став (3) се менува и гласи:
„(3) Тековните извештаи за ценовно чувствителни
информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден од моментот на настанувањето на околностите определени во Законот за хартии од вредност, a неревидираните годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи од
член 3 став (1) точка 3 од овој Правилник се доставуваат до Комисијата веднаш, а најдоцна наредниот работен ден од денот на нивното изготвување во рокот предвиден со член 477 односно член 506 од Законот за трговски друштва.“
Член 11
Во член 5 ставот (5) сега став (4) се менува и гласи:
„(4) Соопштение за ценовно чувствителни информации акционерското друштво објавува и во најмалку
еден дневен весник во Република Македонија во рок од
пет работни дена од денот на настанувањето на ценовно чувствителната информација.“
Член 12
Во член 5 по ставот (5) сега став (4) се додаваат два
нови ставови и тоа став (5) и став (6) кои гласат:
„(5) Материјалите за акционерски собранија се доставуваат до Комисијата во рок од два дена од свикувањето на седницата на собранието на акционери.
(6) Извештаите за сопственост акционерското друштво ги доставува до Комисијата во рок од десет работни дена од денот на порамнувањето на трговската трансакција или извршувањето на нетрговскиот пренос на
хартиите од вредност.“
Член 13
Членот 7 од Правилникот се брише, а членовите 8 и
9 стануваат членови 7 и 8.
Член 14
По членот 9 сега член 8 од Правилникот, се додаваат три нови члена 9, 10 и 11, додека членот 10 од Правилникот станува член 12. Новите членови кои се додаваат, гласат:
„Забрана за нецелосно обелоденување на податоци
Член 9
(1) Во случај акционерското друштво или лице кое
го претставува истото достави податоци во врска со
друштвото или неговите хартии од вредност на брокерска куќа или вработен во брокерска куќа, инвестиционен фонд или вработен во инвестиционен фонд, пензиски фонд или вработен во пензиски фонд или друштво
за управување со фондови или вработен во друштво за
управување со фондови, акционерското друштво мора
да направи истовремено обелоденување во случај кога
податоците се доставени со намера и да ги обелодени
во јавноста во најкраток можен рок како и во случај кога податоците се доставени ненамерно.
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(2) Обелоденувањето на податоците од став 1 од
овој член се врши не подоцна од 5 (пет) работни дена
од доставувањето на податоците, со објава на јавно соопштение најмалку во еден дневен весник на македонски јазик кој излегува на територијата на Република Македонија.
Необјавување на ценовно чувствителни
информации
Член 10
Со посебно барање акционерското друштво може
да побара од Комисијата да биде ослободено од обврската за обелоденување на одредени информации во
годишниот, полугодишниот и тековниот извештај или
на друг начин уреден во овој Правилник доколку јавното објавување би предизвикало сериозно загрозување
на значајни деловни интереси на акционерското друштво или би било спротивно на јавниот интерес и доколку акционерското друштво е во можност да ја гарантира доверливоста на таквите информации.
Член 11
Барањето од член 10 од овој Правилник содржи:
- основни податоци за друштвото;
- кои податоци од годишниот, шестомесечниот, тековниот извештај и согласно овој Правилник се бара да
не бидат обелоденети;
- образложение 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 15
Прилогот 4 од Правилникот се заменува со нов Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 16
Кон Правилникот се додаваат три нови прилози и
тоа: Прилог 5, Прилог 6 и Прилог 7 кои се составен дел
на овој правилник.
Член 17
(1) Овој Правилник влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.
(2) Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на
акционерските друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
110/2006, 66/2008 и 150/2010).
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