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4407.
Врз основа на член 153 став 4, член 167 став 1 под
а) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија на седницата одржана на ден
25.08.2015 година, утврди пречистен текст на 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. Пречистениот текст на 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 ги опфаќа: 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 („Службен весник
на РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на 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 („Службен весник
на РМ“ број 31/2011), Правилникот за изменување и
дополнување на 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 („Службен
весник на РМ“ број 76/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и времето 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
(„Службен весник на РМ“ број 84/2014).
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Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

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
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
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 друштва утврдени во Законот за хартии од вредност како “акционерски друштва со посебни обврски за известување”, односно оние кои извршиле јавна понуда на хартии од
вредност, или имаат основна главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, освен друштвата котирани на берза.
Член 2а
Регистарот се состои од два дела и тоа:
- Дел во кој се запишуваат акционерските друштва и
- Дел во кој се запишуваат издавачите на должнички хартии од вредност кои од моментот на издавање до
истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на должничките хартии од вредност имаат статус
и обврски на акционерско друштво со посебни обврски
за известување.
Член 3
(1) 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, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на друштвото;
- матичен број на друштвото;
- 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.
(2) Во Регистарот, за издавачите на должнички
хартии од вредност кои ги исполнуваат условите утврдени во член 2 и 2а на овој Правилник, се запишуваат следните податоци:
- полн назив на издавачот;
- скратен назив на издавачот;
- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на издавачот;
- матичен број на издавачот;
- бројот на должничките хартии од вредност чија
преносливост не е ограничена;
- рокот на достасување, односно целосното исплаќање на должничките хартии од вредност;
- промена на назив и седиште на издавачот;
- 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 издавачот.
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.
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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,
- објави во „Службен весник на Република Македонија“,
- известување од овластен депозитар дека одредено
акционерско друштво помеѓу периодите наведени во
став 1 на овој член, ги исполнува условите за запишување односно бришење од Регистарот;
- известување од овластена берза дека хартиите од
вредност на одредено акционерско друштво помеѓу периодите наведени во став 1 на овој член, се примени на
котација на официјален пазар односно се исклучени од
котација на официјален пазар;
- податоци од надлежен суд,
- барање на акционерско друштво со приложена потврда од овластен депозитар за неисполнување на условите за запишување односно бришење од Регистарот,
- барање на акционерско друштво со приложена
потврда од овластена берза за прием на котација односно исклучување од котација на официјален пазар.
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 12-а
Комисијата донесува решение за запишување односно бришење на акционерско друштво од Регистарот
откако ќе утврди дека се исполнети условите за негово
запишување односно бришење од Регистарот.
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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 и му го
доставува решението за запишување на акционерското
друштво во Регистарот.
Член 13-а
Известувањето од член 10, став 2 алинеа 3 и алинеа
4 од овој Правилник, овластениот депозитар, односно
овластената берза го доставува до Комисијата веднаш,
но не подоцна од 3 дена.
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 и му го доставува решението
за бришење на акционерското друштво од регистарот.
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 17-а
Доколку известувањата и документацијата што се
доставуваат до Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија согласно овој Правилник се во
електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно истите да се доставуваат и во писмена форма.
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 28.1.2004 за содржината и начинот на водење
на Регистар на акционерски друштва („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/2004).
Член 20
Пречистениот текст на 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 ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на
веб страната на Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија.
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