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716.
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 206 став 1
точка д) од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за
хартии од вредност на седницата одржана на ден
3.03.2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се изрекува привремена забрана на брокерската куќа “Иново Брокер“ АД Скопје за вршење на сите услуги
со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од
Комисијата за хартии од вредност, во времетраење од 30
работни дена, започнувајќи од денот на приемот на ова
решение, поради прекршување на одредбата од точка 2.36
и точка 2.37 од Процедурите за тргување на Македонска
берза АД Скопје од ноември 2005 година, односно поради
реализација на налогот за продавање број 10020668571297, даден од лицето Кралева Трајанка и налогот за
продавање број 1002088326-1299, даден од лицето Кралев
Миле, по истекот на рокот на важност.
2. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје
веднаш по приемот на ова решение привремено да ја
исклучат од членство на брокерската куќа “Иново Брокер“
АД Скопје додека трае забраната.
3. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ“.
Бр. 08-720/2
3 март 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________

717.
Врз основа на член 88, став 1, точка б, и член 184, точка л, од Законот за хартии од вредност (“Службен весник
на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за
хартии од вредност, на седницата одржана на ден
13.03.2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза АД
Скопје, број 02-657/1 од 10-03-2008 година, доставена до
Комисијата за хартии од вредност на ден 11-03-2008 година и заведена под деловоден архивски број 08-1190/1.
2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во рок
од 15 дена од денот на приемот на ова решение, да изготви пречистен текст на Правилата за котација и истиот да
го достави до Комисијата за хартии од вредност.
3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото
донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08-1190/3
Комисија за хартии од вредност
13 март 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________
718.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка г, а во
врска со член 160 од Законот за хартии од вредност
(“Службен весник на РМ“ бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии, од вредност на седницата одржана на
3.03.2008 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА
ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ
ОД ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН, ПОЛУГОДИШЕН, ТРИМЕСЕЧЕН И ТЕКОВЕН ИЗВЕШТАЈ ПО БАРАЊЕ НА АКЦИОНЕР
ИЛИ ДРУГО ЗАИНТЕРЕСИРАНО ЛИЦЕ

Член 1
Со Правилникот за содржината, начинот и роковите за
поднесување на барање за изземање од обврската на акционерското друштво со посебни обврски за известување за

Бр. 41 - Стр. 63

доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај на акционер и на друго заинтересирано лице (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за
изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај на акционер или
друго заинтересирано лице (во понатамошниот текст: Барање).

Член 2
Акционерско друштво со посебни обврски за известување може со писмено барање да побара од Комисијата за хартии од вредност да биде изземено од обврските за доставување на: годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај на акционер и друго заинтересирано лице, доколку овие извештаи се претходно
навремено објавени од страна на овластена берза или
од страна на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Барање).
Член 3
(1) Барањето од член 2 од овој правилник содржи:
- податоци за акционерот и друго заинтересирано
лице кое бара примерок од извештаи на акционерското
друштво со посебни обврски за известување;
- информација за видот на извештајот кој се бара;
- доказ дека извештаите се објавени од страна на
овластена берза или од страна на Комисијата за хартии
од вредност.
(2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец кој е составен дел на овој
правилник, пополнет електронски, уредно, читливо и
без преправања. Образецот за барањето треба да биде
целосно пополнет.
Член 4
Барањето се поднесува до Комисијата за хартии од
вредност во форма и содржина утврдена со Прилог 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Барањето го потпишува одговорното лице на друштвото.
Член 5
Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува
најдоцна 24 часа по приемот на барањето од акционер
и од друго заинтересирано лице за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај
од акционерско друштво со посебни обврски за известување.
Член 6
(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, не подолго од 15 дена од денот на приемот.
(2) Пред да се пристапи кон одлучување по Барањето, објавата на извештаите во смисла на член 3 став 1
алинеја 3 од овој правилник, Комисијата за хартии од
вредност ја констатира по службена должност.
(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци,
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го
предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и
не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе
се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.
Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-842/1
Комисија за хартии од вредност
3 март 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
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