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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4406.
Врз основа на член 167 став 1 точка б) и член 190, а
во врска со членовите 154, 156, 158 и 166-а,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 формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за
сопственост на акционерските друштвата со посебни
обврски за известување кои се водат во Регистарот на
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат
во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија ги опфаќа: Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија
на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број
112/2008); Правилникот 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 друштвата
со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 31/2011); Правилникот 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 и извештај за сопственост на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ број 31/2012), Правилникот 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“ број 76/2013) и
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 171/2013).
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25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ
СОБРАНИЈА И ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНОСТ
НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ
ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО
РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Општи одредби
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали
за акционерски собранија и извештај за сопственост на
акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, формата и содржината на доставување и објавувањето во јавноста на извештаите на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Регистар) за општите податоци за друштвото, финансиската состојба,
промените во капиталот, правниот статус, деловните активности кои имаат значително влијание врз цената на
хартиите од вредност, неревидираните шестомесечни
финансиски извештаи и ревидираните годишни финансиски извештаи, тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост, неревидираните годишни финансиски извештаи, барањето за
ослободување од обврската за објавување на одредени
информации, и др., како и начинот, формата и содржината на доставување и објавувањето во јавноста на извештаите на единиците на локална самоуправа кои издаваат хартии од вредност.
Член 1а
Одредбите од овој Правилник се однесуваат на
друштвата што се водат во двата дела од Регистарот.
Член 2
Со Правилникот подетално се уредува следното:
- видот и содржината на извештаите на акционерските друштва кои се доставуваат до Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија);
- видови и содржината на извештаите на акционерските друштва кои се објавуваат и водат во Регистарот
на Комисијата;
- подготвување и форма на извештаите на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата;
- начин и рок на доставување на извештаите до Комисијата од страна на акционерските друштва кои се
водат во Регистарот на Комисијата и
- достапност за јавноста на извештаите на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата;
- забрана за нецелосно објавување на податоци и
- необјавување на ценовно чувствителни информации.
Видови на извештаи
Член 3
(1)Акционерските друштва со посебни обврски за
известување до Комисијата се должни да доставуваат:
1. Годишни извештаи кои содржат:
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1.1 Општи податоци за акционерското друштво кое
доставува извештај
- назив на друштвото,
- седиште и адреса,
- телефон и факс,
- адреса на електронската пошта,
- адреса на интернет страницата.
1.2 Правен статус на акционерското друштво
- матичен број издаден од Државен завод за статистика,
- шифра на дејноста,
- опис на дејностите (претежна дејност),
- број на Решението од Централниот Регистар,
- датум на основање (ден, месец, година),
- статусни промени на друштвото,
- број на подружници, филијали,
- број на вработени на последниот ден од периодот
за кој се известува,
- систем на управување на друштвото,
- име и презиме на прокуристот.
1.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот
на друштвото
- вкупен износ на основната главнина,
- број на издадени обични и приоритетни акции,
- номинална вредност на акциите,
- дали во периодот за кој се известува е извршена
емисија на акции на акционерското друштво (вид на
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на
издадените акции)
- дали во периодот за кој се известува е извршена
поделба на акциите на акционерското друштво и податоци во врска со тоа,
- број на акционери на последниот ден од периодот
за кој се известува,
- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на
периодот за кој се известува (процентот заокружен на
две децимали),
- податоци за стекнување на сопствени акции од
страна на акционерското друштво,
- податоци за какви било значајни промени што биле содржани во проспектот доколку акционерското
друштво издало проспект во последните 12 месеци,
- Меѓународен идентификациски број на акциите
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и
- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското
друштво и назив на институцијата која ја води.
1.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на
акционерското друштво
- Цена на обичните акции (највисока и најниска)
ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува;
- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг
организиран пазар за периодот за кој се известува;
- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар, истата се утврдува со множење на последната поединечна цена на
акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со бројот на вкупно издадените
акции. Доколку друштвото котира односно со акциите
се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се
утврдува според последната цена на акциите на берзата
на која имало најголем вредносен обем на тргување;
- промени на сметководствените политики;
- „-ревидиран консолидиран и неконсолидиран финансиски извештај потпишан од одговорното лице на
друштвото и усвоен од собранието на акционери на
друштвото (се наведува датумот на одржување на акционерското собрание) подготвен во согласност со
усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република
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Македонија“ и извештај за извршена ревизија според
Меѓународните ревизорски стандарди објавени во
Службен весник на Република Македонија (го изготвува друштво за ревизија кое има регистрирано дејност
во согласност со Закон и е запишано во Регистарот на
друштва за ревизија, кој се води од надлежен орган во
Република Македонија);“
- анализа и образложение на деловните резултати и
програма за развој на акционерското друштво;
- податоци за членовите на управниот, надзорниот
одбор, односно за членовите на одборот на директори,
како и податоци за нивно процентуално учество во основната главнина на акционерското друштво;
- податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од акциите на друштвото (име,
презиме, број на пасош и земја од која е издаден пасошот за странско лице; за правни лица: назив, седиште,
адреса, матичен број), број и процент на обични и приоритетни акции во сопственост (процентот заокружен
на две децимали);
- податоци на сите договори за наградување на членовите на управниот и надзорниот одбор или одборот
на директори, односно лицата со посебни одговорности и овластувања;
- податоци за трансакциите помеѓу акционерското
друштво со поврзаните лица;
- политика за распределба на дивиденда на акционерското друштво, дивиденда исплатена за една обична акција за последните три години поединечно (во апсолутен износ и во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали) и дивиденда исплатена за една приоритетна акција во последните три години поединечно (во апсолутен износ и
во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали);
- податоци за деловни активности кои имаат значително влијание на пазарната цена на хартиите од вредност како што се: назив на берзата или друг организиран пазар на кој се тргува со хартиите од вредност на
друштвото, информација за котација на хартиите од
вредност на друштвото и назив на берзата на која котираат, правни прашања (коментар на органите на управување/менаџментот за сите судски постапки во кои е
вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5%
од вредноста на капитал на друштвото определена врз
основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи) и останати значајни прашања кои влијаат
на цената на хартиите од вредност (се наведуваат значајни настани кои не се опфатени со претходните алинеи, а би можеле да влијаат на цената на хартиите од
вредност).
2. Полугодишни извештаи кои содржат:
2.1 Општи податоци за акционерското друштво кое
доставува извештај
- назив на друштвото,
- седиште и адреса,
- телефон и факс,
- адреса на електронската пошта,
- адреса на интернет страницата.
2.2 Правен статус на акционерското друштво
- матичен број издаден од Државен завод за статистика,
- шифра на дејноста,
- опис на дејностите (претежна дејност),
- број на Решението од Централниот Регистар,
- датум на основање (ден, месец, година),
- статусни промени на друштвото,
- број на подружници, филијали,
- број на вработени на последниот ден од периодот
за кој се известува,
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- систем на управување на друштвото и
- име и презиме на прокуристот.
2.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот
на друштвото
- вкупен износ на основната главнина,
- број на издадени обични и приоритетни акции,
- номинална вредност на акциите,
- дали во периодот за кој се известува е извршена
емисија на акции на акционерското друштво (вид на
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на
издадените акции)
- податоци за стекнување на сопствени акции од
страна на акционерското друштво,
- дали во периодот за кој се известува е извршена
поделба на акциите на акционерското друштво и податоци во врска со тоа,
- број на акционери на последниот ден од периодот
за кој се известува,
- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на
периодот за кој се известува (процентот заокружен на
две децимали),
- Меѓународен идентификациски број на акциите
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и
- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското
друштво и назив на институцијата која ја води.
2.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на
акционерското друштво
- Цена на обичните акции (највисока и најниска)
ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува,
- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг
организиран пазар за периодот за кој се известува,
- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар, истата се утврдува со множење на последната поединечна цена на
акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со бројот на вкупно издадените
акции. Доколку друштвото котира односно со акциите
се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се
утврдува според последната цена на акциите на берзата
на која имало најголем вредносен обем на тргување;
- подетално образложение за работењето на акционерското друштво со кое се ажурираат податоците објавени во претходниот годишен извештај и
- неревидирани консолидирани и неконсолидирани
финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на
успех, извештај за паричниот тек и извештај за промена на капиталот) подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување дадени
во Прилозите 1, 2, и 3 на овој Правилник.
3. Тековни извештаи:- неревидирани годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи
(билансните шеми согласно Прилозите 1, 2 и 3 на овој
Правилник)
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);
- 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
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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).
5. Материјали за акционерски собранија:
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.
6 Извештаи за сопственост, кои се однесуваат на:
- првичен извештај за 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;
- извештај 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;
- известување за стекнати, односно отуѓени хартии
од вредност на правни или физички лица, кои хартии
од вредност се издадени од акционерското друштво со
посебни обврски за известување.
(2) Во случаите на консолидирани финансиски извештаи, се доставуваат и податоци за називот, седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.
(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 на Република Македонија и во рок 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.
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Член 3-а
(1) Единиците на локална самоуправа кои имаат издадено должнички хартии од вредност, од моментот на
издавањето на хартиите од вредност до истекот на рокот на достасување и до целосно исплаќање на должничките хартии од вредност до Комисијата ги доставуваат следните податоци:
1. Годишни извештаи кои содржат:
1.1. Основни податоци за издавачот на крајот на годината за која се однесува известувањето:
- назив на издавачот
- адреса
- телефон
- интернет страница
- географска положба
- број на население
- главни стопански гранки во единицата на локална
самоуправа
- вид и број на деловни субјекти регистрирани и активни на територијата на општината
- бруто домашен производ по глава на жител
- информација за локалните даноци и такси
- податоци за советот на единицата на локална самоуправа (број на членови, мандат и структура по одделни политички партии)
- градоначалник на единицата на локална самоуправа
- број на вработени
1.2. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата
- годишна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа
- извештај за средствата, побарувањата, обврските и
изворите на средствата и нивната вредност
- извештај за реализацијата на инвестиционите
програми, наменските, капиталните и блок дотации и
дотациите за делегирани надлежности
- извештај од одговорниот сметководител со кој ја
потврдува точноста и веродостојноста на годишната
сметка
1.3. Доколку е извршена ревизија на сметките на
единицата на локална самоуправа за годината за која се
однесува известувањето, се објавува и извештајот од
извршената ревизија. Во случај да е извршена и државна ревизија и ревизија од незавиесн овластен ревизор,
во годишното известување се објавуваат и двата извештаи.
2. Квартални извештаи на единицата на локална самоуправа доставени до Министерството за финансии и
усвоени од Советот на единицата, а доколку не е
усвоен, причините за неусвојувањето
3. Буџет на единицата на локална самоуправа донесен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, доколку е вршен ребаланс на буџетот
- Консолидиран биланс на приходи и расходи
- Функционална класификација на расходите
- Биланс на тековно-оперативни приходи и расходи
- Биланс на капитални приходи и расходи
4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации, а особено за следното:
- Донесена Одлука за финансиска нестабилност на
единицата на локална самоуправа
- План на мерки за надминување на финансиската
нестабилност на единицата на локална самоуправа и
измени и дополнувања на буџетот
- Донесена одлука за престанок на финансиската
нестабилност на општината
- Доцнење со исплата на обврските по основ на издадените хартии од вредност и причини за доцнењето,
како и план за надминување на таквата ситуација
- Промени на правата од издадените хартии од
вредност
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- Информација за предвремен откуп на издадените
хартии од вредност
- Кредитен рејтинг и промени на кредитниот рејтинг на единицата на локална самоуправа и/или на
должничките хартии од вредност издадени од единицата на локална самоуправа
- Други инфомрации кои можат да влијаат на цената на издадените хартии од вредност
(2) Во случаите кога единицата на локална самоуправа располага со други ценовно чуствителни информации кои не се објавени и кои не се наведени во член
3-а од овој Правилник, истата има обврска веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата за хартии од вредност.
Член 4
Форма и начин на доставување на извештаите
(1) Акционерското друштво со посебни обврски за
известување и единицата на локална самоуправа ги
доставуваат сите извештаи, информации и материјали
од член 3 и член 3-а на овој Правилник во електронска
форма преку соодветен модул и програма на веб страницата на Комисијата.
(2) Програмата преку која се доставуваат податоците од став 1 на овој правилник однапред се доставува
до секое акционерско друштво со посебни обврски за
известување поединечно, од страна на Комисијата.
(3) Начинот и постапката од став 1 на овој член Комисијата може со посебен акт дополнително да ја определи.
(4) При доставување на извештаите под точките 1, 2
и 3 од членот 3 на овој Правилник, акционерското
друштво со посебни обврски за известување задолжително доставува и писмена изјава на одговорното лице
на друштвото, со која што се потврдува точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите.
(5) На барање на Комисијата, акционерското друштво со посебни обврски за известување е должно веднаш по приемот на барањето од Комисијата да достави
писмен примерок (копија) од извештаите и податоците
определени со овој Правилник.
Рок на доставување на извештаите
Член 5
(1) Полугодишниот извештај акционерското друштво го доставува до Комисијата, со состојба на последниот ден од шестомесечието, најдоцна 45 дена од последниот ден на шестомесечието.
(2) Годишниот извештај акционерското друштвото
го доставува до Комисијата во рок од пет месеци по
завршување на секоја календарска година.
(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.“
(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.
(5) Материјалите за акционерски собранија се доставуваат до Комисијата во рок од два дена од свикувањето на седницата на собранието на акционери.
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(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 5-а
(1) Годишниот извештај единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од пет месеци по завршување на секоја календарска година.
(2) Кварталниот извештај единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од 45 дена
по завршување на кварталот.
(3) Буџетот на единицата на локална самоуправа
донесен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, доколку е вршен ребаланс на буџетот, единицата
на локална самоуправа го доставува до Комисијата во
рок од 15 дена од донесување на истиот.
(4) Тековните извештаи за ценовно чувствителни
информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден од моментот на настанувањето на околностите определени во член 3-а став
(1) точка 4 од овој Правилник.
Објавување на податоците во Регистарот
Член 6
Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината
Веб страница се објавуваат сите извештаи, информации и
материјали од член 3 и член 3-а на овој Правилник.
Член 7
(1) На барање од правно или физичко лице, Комисијата овозможува увид и дава препис на извештаите
од член 3 и член 3-а на овој Правилник.
(2) За издавање на препис на извештаите врз основа
на барањето од став 1 на овој член се наплатува надомест согласно актот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
Член 8
(1) Податоците содржани во извештаите имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите одговараат одговорните лица во
акционерското друштво.
(3) Комисијата не одговара за точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите доставени од
друштвата, ниту на податоците кои настануваат со нивна
понатамошна обработка (споредби, анализи и сл.).
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.
(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.
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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.
Преодни и завршни
одредби
Член 12
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува почнувајќи од 1.1.2009
година.
(2) Со денот на примената на овој Правилник престанува да важи Правилникот на Комисијата за хартии
од вредност бр. 03-2680/1 од 1.12.2006 година објавен
во „Службен весник на Република Македонија“ број
6/2007.
Член 13
Со денот на примената на Правилникот 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.76/2013) 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, бр.66/2008 и бр.150/2010).
Член 14
Пречистениот текст на Правилникот за формата и
содржината на годишните, полугодишните и тековните
извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со
посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија 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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