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1257.
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на член
52, член 53, член 54 и член 149 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009) и
член 231 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и
07/2008), а постапувајќи по Поднесокот бр. 03-040/2 од
08.02.2010 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје за усогласување на КД Јужен Балкан отворен инвестиционен фонд со
Законот за инвестициски фондови, на седницата одржана
на ден 28.04.2010 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул.
“Водњанаска” бр. 7/1, Скопје, се дава одобрение на:
- Одлуката број 03-037/2 од 18.03.2010 година за измени на Статутот на КД Јужен Балкан отворен инвестиционен фонд и на Пречистениот текст на Статутот
на КД Нова ЕУ - отворен инвестициски фонд од
18.03.2010 година;
- Одлуката број 03-038/2 од 18.03.2010 година за измени на Проспектот на КД Јужен Балкан отворен инвестиционен фонд и на Пречистениот текст на Проспектот на КД Нова ЕУ - отворен инвестициски фонд од
18.03.2010 година и
- Скратената форма на проспектот на КД Нова ЕУ отворен инвестициски фонд од 18.03.2010 година.
2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од
седум дена од денот на конечноста на ова Решение да
го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат во Република Македонија проспектот или скратената форма на проспектот на КД Нова ЕУ - отворен инвестициски фонд од точка 1 на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-18
Комисија за хартии од вредност
28 април 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
1258.
Комисијата за хартии од вредност врз основа на
член 52, член 53, член 54 и член 149 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.
12/2009) и член 231 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
95/2005, 25/2007 и 07/2008), а постапувајќи по Поднесок бр. 03-15/1 од 05.02.2010 година на Друштвото за
управување со инвестициски фондови Иново Статус
АД Скопје за усогласување на Иново Статус Акции отворен инвестиционен фонд со Законот за инвестициски фондови на седницата одржана на ден 28.04.2010
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови Иново Статус АД Скопје со седиште на ул.
Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 60/1-5, Скопје, се
дава одобрение на:
- одлуката за измени на Статутот на Иново Статус
Акции – отворен инвестиционен фонд број 02-33/1 од
26.03.2010 година односно на пречистениот текст на
Статутот на Иново Статус Акции– отворен инвестициски фонд од 26.03.2010;
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- одлуката за измени на Проспектот на Иново Статус Акции – отворен инвестиционен фонд број 02-34/1
од 26.03.2010 година односно на пречистениот текст на
Проспектот на Иново Статус Акции– отворен инвестициски фонд број од 26.03.2010 година и
- скратената форма на проспектот на Иново Статус
Акции – отворен инвестициски фонд број 02-34/3 од
26.03.2010година.
2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје кој управува со Иново Статус Акции – отворен инвестициски
фонд во рок од седум дена од денот на конечноста на
ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат во Република Македонија проспектот или скратената форма на проспектот на Иново
Статус Акции – отворен инвестициски фонд од точка 1
на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08 УП1/16
Комисија за хартии од вредност
28 април 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
1259.
Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
бр. 25/2007 и бр. 7/2008) и член 11 став (6) од Законот
за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“
бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 28.04.2010 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Предмет на уредување
Член 1
Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање
на подружница на странско друштво за управување со
инвестициски фондови во Република Македонија (во
понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот,
постапката и потребната документација за добивање
дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија.
Барање за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија
Член 2
(1) Барање за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за основање подружница) се поднесува до Комисијата за хартии од
вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Барање за издавање дозвола за основање на подружница
на странско друштво за управување со инвестициски
фондови во Република Македонија“ (Образец ДУФ-БДРП), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
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(2) Образецот ДУФ-Б-ДРП треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја
содржи во прилог документацијата пропишана со овој
правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.
(3) Барањето за дозвола за основање подружница го
потпишуваат лицата што го застапуваат странското
друштво за управување со фондови.
Документација кон барањето за дозвола за
основање подружница
Член 3
(1) Кон барањето за дозвола за основање подружница
се приложува документацијата пропишана со член 11 од
Законот за инвестициски фондови, документацијата пропишана со овој правилник и документацијата пропишана со
Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштвото за
управување со инвестициски фондови.
(2) При поднесување на барањето за дозвола за основање подружница се поднесува и доказ за платен надоместок
на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето
за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во
Република Македонија, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.
Член 4
При поднесување барање за издавање дозвола за основање подружница, до Комисијата се доставуваат
следните документи:
1. дозвола за работење на друштвото за управување
во матичната држава,
2. документ со кој регулаторот на пазарот на хартии
од вредност во матичната држава одобрува основање
на подружница на друштвото за управување во Република Македонија,
3. ревидирани финансиски извештаи за последните
три години,
4. статут на странското друштво за управување,
5. извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на друштвото за управување со фондови кое основа подружница во Република Македонија,
6. одлука донесена од надлежен орган на странското друштво за управување со фондови за основање подружница во Република Македонија,
7. опис на услугите што ќе ги врши подружницата во Република Македонија и нејзин двегодишен план за работа,
8. податоци за членовите на органите на управување на странското друштво за управување со фондови,
9. општи податоци за подружницата (фирма и седиште на подружницата од каде што ќе можат да се добијат сите податоци во врска со работењето на подружницата, предмет на работа на подружницата и податоци
за лицето овластено за застапување на подружницата),
10. податоци за инвестициските фондови со кои
управува друштвото за управување и податоци за уделите, односно акциите кои друштвото за управување
има намера јавно да ги нуди за продажба во Република
Македонија преку подружницата
- точен опис на планираните деловни активности
кои друштвото за управување има намера да ги преземе во врска со продажбата на уделите, односно акциите на инвестицискиот фонд,
- проспект, статут и годишни извештаи за последните три години, за секој инвестициски фонд со којшто
управува и
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11. изјава потпишана од лицето што ја застапува
подружницата на странското друштво за управување
со фондови (Образец ДУФ-И-ДРП даден во Прилог 2
од овој Правилник) со која изјавува дека:
- не дал/а лажна информација во документите кои
се доставуваат кон барањето за дозвола за основање
подружница на странско друштво за управување со
фондови согласно закон и овој правилник односно дека
податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето согласно закон и овој правилник, се
целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со
закон и дека не е прикриена ниедна информација која
може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање
за дозвола за основање на подружница на странско
друштво за управување со фондови во Република Македонија;
- подружницата што се основа во Република Македонија ќе ги почитува законите во Република Македонија и дека ќе доставува податоци кои од неа ќе ги побара Комисијата за хартии од вредност заради вршење
ефикасна супервизија и
- подружницата во своето седиште ќе ги чува сите
документи кои се однесуваат на нејзиното работење на
македонски јазик и неговото кирилско писмо.
Поднесување на документацијата
Член 5
(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за основање подружница на
друштвото за управување со фондови, треба да биде
доставена во оригинал или нотарски заверен препис на
оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена и во превод од страна на
овластен судски преведувач.
(2) За одлучување по поднесеното барање за дозвола за основање подружница, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да
ја користи и документацијата со која располага Комисијата.
Постапување по барањето за дозвола за основање
подружница
Член 6
(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за дозвола за основање подружница, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.
(2) 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 определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од
барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-1054/1
Комисија за хартии од вредност
28 април 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
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