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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2441.
Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана
на ден 19.5.2014 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНAТA НA
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржинaтa нa барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007, бр.8/2007
и бр.4/2012) во член 2 став (1) зборот: „писмен“ се
брише.
Член 2
Во член 2 се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Барањето и документацијата што ја изготвува
подносителот на барањето може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван
дигитален сертификат.“.
Член 3
Во член 3 став (2) се додава нова реченица, која
гласи: „Доколку образецот се поднесува во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“.
Член 4
Во член 3 по став (6) се додава нов став (7) кој
гласи:
„(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање на хартии од вредност во случај на заем што се
трансформира во влог во друштвото во постапка на
зголемување на основната главнина на друштвото кога
заемот е даден од страна на единствениот акционер на
друштвото, до Комисијата се доставуваат следните документи:
- договор за заем даден исклучиво од единствениот
акционер на издавачот;
- договор за трансформација на заем во влог во
друштвото во постапка на зголемување на основната
главнина;
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- одлука за трансформација на заем во влог во
друштвото во постапката за зголемување на основната
главнина на друштвото;
- извештај од овластен проценител за проценка на
заемот што се транформира во влог во друштвото во
постапката на зголемување на основната главнина;
- изјава од одговорното лице на издавачот заверена
кај нотар која ги содржи податоците пропишани со
Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на издавачот“ кој е составен дел на овој правилник;
- изјава од единствениот акционер на издавачот заверена кај нотар која ги содржи податоците пропишани
со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице
на единствениот акционер на издавачот„ – за правно
лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од
единствениот акционер на издавачот – физичко лице„ –
за физичко лице.
Член 5
Во Образецот БПП во делот IV – Други информации во врска со емисијата на хартии од вредност/продажбата на сопствени акции, точка 15 по „ХВ„ се додаваат зборовите: „ податоци за заемот/ите што се трансформира/ат во влог дадени од единствениот акционер,
износ на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат во влог според сметководствената евиденција на издавачот на денот на
поднесување на барањето, податоци за овластениот
проценител кој извршил проценка на побараувањата на
единствениот акционер односно на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат
во влог, вредност на заемите што се трансформираат во
влог според Извештајот на овластениот проценител„.
Член 6
Во Образец БПП во делот VII, на крајот на текстот
се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 7
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржинaтa нa барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
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