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5.___________________________________________
6.___________________________________________
7.___________________________________________
8.___________________________________________
9.___________________________________________
10.__________________________________________
VIII. Лице за контакт со Комисијата за хартии од
вредност во врска со барањето за дозвола за основање
на депозитарот :
Име и презиме: ______________________________
ЕМБГ: _____________________________________
Адреса:_____________________________________
Телефонски број:_____________________________
IX. Датум на поднесување на барањето за добивање
дозвола за основање на депозитарот:
__________________________(ден, месец, година)
X. Потпис на основачите односно членовите на органите на управување на депозитарот

71.

___________

Врз основа на член 190 и член 167 алинеја д, а во
врска со член 166 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 НА АКЦИОНЕР, ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕР И КОНЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНОСТ НА
АКЦИОНЕР
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост на акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и конечниот
извештај за промена на сопственост на акционер се
уредува формата и содржината на првичниот извештај
за сопственост на акционер, извештајот за промена на
сопственост на акционер и конечниот извештај за промена на сопственост на акционер (во понатамошниот
текст: Правилник).
Член 2
“Првичен извештај за сопственост на акционер” е извештај на правно или физичко лице кое, заедно со неговите поврзани лица, ќе купи или на друг начин ќе стекне
хартии од вредност издадени од акционерското друштво
со посебни обврски за известување, во количина со која
тоа лице, заедно со неговите поврзани лица, директно или
индиректно поседува повеќе од 5% од кој било род на
хартии од вредност издадени од акционерско друштво со
посебни обврски за известување (во понатамошниот
текст: првичен извештај за сопственост на акционер).
Член 3
“Извештај за промена на сопственост на акционер” е
извештај за акционер на акционерско друштво со посебни
обврски за известување за секоја наредна порамнета трговска трансакција или извршен нетрговски пренос со
хартии од вредност над 5% од кој било род на хартии од
вредност издадени од акционерско друштво со посебни
обврски за известување (во понатамошниот текст: извештај за промена на сопственост на акционер).
Член 4
“Конечен извештај за промена на сопственост на
акционер” е извештај за промена на сопственоста кога
акционер на акционерско друштво со посебни обврски
за известување ги продаде или на друг начин ги отуѓи
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хартиите од вредност по што, заедно со неговите поврзани лица, повеќе не поседува повеќе од 5% од кој било род на хартии од вредност издадени од акционерско
друштво со посебни обврски за известување (во понатамошниот текст: конечен извештај за промена на
сопственост на акционер).
Рок на доставување
Член 5
Првичниот извештај за сопственост на акционер,
акционерот е должен да го доставува до Комисијата за
хартии од вредност и до акционерското друштво со посебни обврски за известување во рок од пет работни
дена од денот на порамнувањето на трговската трансакција или извршувањето на нетрговскиот пренос на
хартиите од вредност.
.
Член 6
Извештајот за промена на сосптвеноста на акционер, акционерот е должен да го доставува до Комисијата за хартии од вредност и до акционерското друштво
со посебни обврски за известување во рок од пет работни дена од денот на запишувањето на трговската
трансакција и нетрговскиот пренос на хартиите од
вредност, за секоја наредна порамнета трговска трансакција или извршен нетрговски пренос со хартии од
вредност над 5% од кој било род издадени хартии од
вредност од тоа акционерско друштво.
Член 7
Конечниот извештај за промена на сопственоста на
акционер, акционерот е должен да го достави до Комисијата за хартии од вредност и до акционерското
друштво со посебни обврски за известување во рок од
пет работни дена од денот на запишувањето на трговската трансакција или нетрговскиот пренос на хартиите од вредност врз основа на кој повеќе не поседува
над 5% од кој било род издадени хартии од вредност од
тоа акционерско друштво.
Форма на доставување
Член 8
Првичниот извештај за сопственост на акционер, извештајот за промена на сопственоста на акционер и конечниот извештај за промена на сопственоста на акционер се
доставуваат до Комисијата за хартии од вредност и акционерското друштво со посебни обврски за известување во
писмена форма или преку електронска пошта.
Содржина на првичниот извештај за сопственост
на акционер
Член 9
Во првичниот извештај за сопственост на акционер
треба да биде содржано следното:
а)полно име, ЕМБГ или ЕМБС и адреса на лицето
кое стекнало хартии од вредност;
б)правната основа за стекнувањето на хартиите од
вредност;
в) количината на стекнати хартии од вредност и
г) датумот на кој стекнувањето е извршено.
Содржина на извештајот за промена на сопственост на акционер
Член 10
Во извештај за промена на сопственост на акционер
треба да биде содржано следното:
а) полно име, ЕМБГ или ЕМБС и адреса на лицето
кое стекнало или отуѓило хартии од вредност;
б) правната основа за стекнувањето или отуѓувањето на хартиите од вредност;
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в) количината на стекнати, односно отуѓени хартии
од вредност;
г) датумот на кој стекнувањето, односно отуѓувањето е извршено и
д) процентуална вредност на стекнатите хартии од
вредност.
Содржина на конечниот извештај за промена на
сопственост на акционер
Член 11
Во конечниот извештај за промена на сопственост
на акционер треба да биде содржано следното:
а) полно име, ЕМБГ или ЕМБС и адреса на лицето
кое отуѓило хартии од вредност;
б) правната основа за отуѓувањето на хартиите од
вредност;
в) количината на отуѓени хартии од вредност и
г) датумот на кој отуѓувањето е извршено.
Член 12
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2666/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
___________

72.

Врз основа на член 190 и член 22 став (3) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии
од вредност на седницата одржана на ден 01.12.2006
година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ЈАВНАТА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВ НА ПОСТИГНАТ
ПРОЦЕНТ НА УСПЕШНОСТ
Член 1
Со Правилникот за содржината на известувањето за
затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од
вредност по основ на постигнат процент на успешност.
Член 2
(1) Издавачот на хартиите од вредност е должен до
Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот
текст: Комисија) да достави писмено известување за
затворање на јавната понуда на хартии од вредност по
основ на постигнат процент на успешност и истото да
го објави во јавноста најмалку 15 работни дена пред
денот кој издавачот го определува како ден за завршување на јавната понуда.
(2) Известувањето од став 1 на овој член се поднесува до Комисијата и се објавува во намалку еден дневен весник исклучиво во форма и содржина утврдена
со пропишаниот образец И-ЗЈП, кој е составен дел на
овој Правилник.
(3) Образецот И-ЗЈП треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со
печат на издавачот и потпис на лицето/лицата што го
застапува/ат издавачот. Образецот И-ЗЈП задолжително ги содржи сите пропишани податоци.
Член 3
Известување за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност, издавачот доставува до Комисијата и истото
го објавува во јавноста во следните случаи:

18 јануари 2007

- доколку во рокот за реализација на јавната понуда
се запишани и уплатени повеќе од 60% од понудените
хартии од вредност или
- доколку во рокот за реализација на јавната понуда
се запишани и уплатени повеќе од процентот на запишување и уплата предвиден од издавачот во Проспектот, кој мора да биде исплонет за емисијата да се смета за успешна.
Член 4
Издавачот во известувањето за затворање на јавната
понуда на хартии од вредност е должен да го определи
датумот кој ќе се смета како ден за завршување на јавната понуда. Денот за завршување на јавната понуда не
може да биде определен на датум пред истекот на рокот
од 15 работни дена од објавувањето на известувањето и
на датум пред истекот на рокот за користење на правото
на првенство на запишување и купување на хартии од
вредност што го имаат акционерите на издавачот.
Член 5
Известувањето од член 2 на овој Правилник ги содржи следните податоци:
1. Број на решение издадено од Комисијата со кое
се одобрува јавната понуда;
2. Редослед на емисијата на хартии од вредност, во
случај на издавање нови хартии од вредност;
3. Датум и место на објавување на поканата за запишување и уплата на хартии од вредност;
4. Датум на објавување на проспектот и на поканата
за запишување и уплата на хартии од вредност на веб
страницата на берза;
5. Апсолутна вредност на продадените хартии од
вредност од јавната понуда, вкупно и по видови, родови и класи на хартии од вредност, до денот на објавување на известувањето за затворање на јавната понуда;
6. Релативна вредност (проценти) на реализација на
јавната понуда на хартии од вредност, вкупно и по видови, родови и класи на хартии од вредност до денот
на објавување на известувањето за затворање на јавната понуда и
7. Последен ден на кој ќе се примаат уплати односно датум (ден, месец и година) на кој јавната понуда на
хартии од вредност ќе биде затворена.
Член 6
Во прилог кон известувањето од член 2 од овој
Правилник, до Комисијата издавачот доставува извод
од посебната сметка на издавачот на која се примани
уплатите за понудените хартии од вредност, како доказ
дека е постигнат процентот на успешност предвиден во
Законот за хартии од вредност односно во Проспектот
од страна на издавачот.
Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2657/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
Образец И-ЗЈП
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ЈАВНАТА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВ
НА ПОСТИГНАТ ПРОЦЕНТ НА УСПЕШНОСТ
Издавачот _______________________________(да
се наведе називот на издавачот) известува дека на ден
_____________ ќе заврши _______ (да се наведе редеоследот на емисијата) емисија на хартии од вредност/
продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.

