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69.

Врз основа на член 190 и член 167 алинеја д, а во
врска со член 165 од Законот за хартии од вредност
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
95/05), Комисијата за хартии од вредност на седницата
одржана на 01.12.2006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРВИЧНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА
НАДЗОРЕН, УПРАВЕН ОДБОР ИЛИ ОДБОР НА
ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ, КАКО И
НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ОДГОВОРНОСТИ
И ОВЛАСТУВАЊА
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво
со посебни обврски за известување, како и на лицата со
посебни одговорности и овластувања се уредува формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член
на надзорен, управен одбор или одбор на директори на
акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања (во понатамошниот текст: Правилник).
Член 2
“Првичен извештај за сопственост” е извештај за
количината на хартиите од вредност издадени од акционерското друштво со посебни обврски за известување
во сопственост на лицата од член 1 на овој Правилник
кој се доставува до Комисијата за хартии од вредност
и акционерското друштво со посебни обврски за известување во законскиот рок од 15 работни дена по нивното назначување на функцијата (во понатамошниот
текст: првичен извештај за сопственост).
Член 3
“Извештај за промена на сопственост” е извештај за
стекнатата дополнителна количина на хартиите од вредност издадени од акционерското друштво со посебни обврски за известување од страна на лицата од член 1 на
овој правилник кој се доставува до Комисијата за хартии
од вредност во законскиот рок од 5 работни дена од денот
на порамнувањето на трговската трансакција односно извршувањето на нетрговскиот пренос (во понатамошниот
текст: извештај за промена на сопственост).
Форма на првичниот извештај за сопственост
Член 4
(1) Првичниот извештај за сопственост се доставува
до Комисијата за хартии од вредност и акционерското
друштво со посебни обврски за известување во писмена форма.
(2) Првичниот ивештај за сопственост го потпишува лично лицето од член 1 на овој правилник.
Содржина на првичниот извештај за сопственост
Член 5
Во првичниот извештај за сопственост треба да биде содржано следното:
5.1. Општи податоци за акционреското друштво со
посебни обврски за известување
- назив;
- седиште и адреса;
- телефон и факс;
- адреса на електронската пошта и
- адреса на интернет страницата.
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5.2. Општи податоци за лицето од член 1 на овој
правилник
- име и презиме, датум и место на раѓање, националност, државјанство;
- опис на функцијата и датум на назначување;
- број и вид на акции издадени од друштвото што ги
поседува изразен во апсолутен износ и процентуален
износ во однос на основната главнина на друштвото.
Форма на извештајот за промена на сопственост
Член 6
(1) Извештајот за промена на сопственост се доставува до Комисијата за хартии во писмена форма.
(2) Извештајот за промена на сопственост го потпишува лично лицето од член 1 на овој правилник.
Содржина на извештајот за промена на сопственост
Член 7
Во извештајот за промена на сопственост треба да
биде содржано следното:
7.1. Општи податоци за акционерското друштво со
посебни обврски за известување
- назив;
- седиште и адреса;
- телефон и факс;
- адреса на електронската пошта и
- адреса на интернет страницата.
7.2. Општи податоци за лицето од член 1 на овој
правилник и за промената во соспственоста на хартиите од вредност
- име и презиме, датум и место на раѓање, националност, државјанство;
- опис на функцијата и датум на назначување;
- број и вид на акции издадени од друштвото што
ги поседува изразен во апсолутен износ и процентуален износ во однос на основната главнина на друштвото пред промената во сопственоста;
- број на ново стекнати/оттуѓени хартии од вредност;
- број и вид на акции издадени од друштвото што
ги поседува изразен во апсолутен износ и процентуален износ во однос на основната главнина на друштвото по промената во сопственоста и
- поконкретен опис на правниот основ (трговска
трансакција односно нетрговски пренос) на промената
во сосптвеноста.
Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2665/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
___________
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Врз основа на член 190 и член 43 став 1 точка а од
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 95/2005), Комисијата за
хартии од вредност на седницата одржана на 01-122006 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
Предмет на уредување
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност
(во понатамошниот текст: депозитар) се утврдуваат и
уредуваат поблиските услови кои ги содржи барањето
за основање на депозитар на хартии од вредност (во
натамошниот текст: Правилник).

