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во негово име да го изврши пласманот на хартиите од
вредност од јавната понуда што се запишуваат преку
овластена берза;
20. Договор со овластена берза преку која ќе се
врши запишувањето на јавно понудените хартии од
вредност;
21. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој
ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии
од вредност;
22. Примерок од писмената изјава за запишување и
уплата на хартиите од вредност преку берза;
23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на
постапката на запишување на јавно понудените хартии
од вредност;
24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и
извештаи подготвени од страна на експерт, до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи и
25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за
разгледување и одлучување по барањето за одобрение
за издавање на хартиии од вредност.
(3) Доколку исполнувањето на обврските од хартиите од вредност е гарантирано од едно или повеќе лица
односно во случај кога јавната понуда на хартии од
вредност има гарант до Комисијата се доставува и
следната документација за гарантот:
1. Договор помеѓу издавачот и гарантот чиј предмет на регулирање е намирувањето на обврските од
хартиите од вредност од страна на гарантот и начинот
на кој ќе бидат сервисирани гарантираните плаќања;
2. Решение за упис на гарантот во судскиот/трговскиот регистар или друг надлежен регистар;
3. Извод од регистрацијата на гарантот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од
7 дена од поднесување на барањето;
4. Ревидираните финансиски извештаи за претходните три години изготвени согласно Меѓународните
сметководствени стандарди и Меѓунардоните стандарди за финансиско известување;
- биланс на состојба
- биланс на успех
- извештај за промени на главнината
- извештај за паричните текови
- сметководствени политики и објаснувачки белешки.
Доколку издавачот изготвува сопствени и консолидирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата
ги доставува ревидираните консолидирани годишни
финансиски извештаи, а сопствените ревидирани финансиски извештаи ги доставува до Комисијата доколку иситите ги објавил во проспектот.
5. Извештај од овластен ревизор за последните три
години со независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија.
(4) Документите кои издавачот ги доставува заедно
со барањето за одобрение до Комисијата за хартии од
вредност, се доставуваат во оригинал или нотарски заверен препис, на службениот јазик во Република Македонија односно на македонски јазик и неговото кирилско писмо.
(5) За одлучување по поднесеното барање, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената
документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која
располага Комисијата.
Член 4
Во случај кога барањето за одобрение се однесува
на издавање на хартии од вредност од трета или наредни емисии на хартии од вредност, документите за изда-
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вачот од член 3 став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на овој правилник не се доставуваат доколку Комисијата располага со истите, освен во случај на настанати измени на
актите.
Завршни одредби
Член 5
Со влегувањето во сила на овој правилник прастанува да важи Правилникот за документите што ги доставува издавачот за хартиите од вредност при поднесување на барањето за одобрение за издавање на хартии
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 16/2001 и и
бр. 47/04).
Член 6
Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
____________
4417.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011и
13/2013) и член 5 став 6 од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 69/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2013 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Со Правилникот за критериумите за утврдување на
заедничко дејствување (во понатамошниот текст: Правилник) поблиску се пропишуваат критериумите за утврдување на заедничко дејствување од член 5 ставови
1, 2 и 5 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на Република Македонија" брoj
69/2013).
Член 2
(1) За лица кои дејствуваат заеднички во смисла на
член 5 став 1 алинеа 1 од Законот за преземање на акционерски друштва, се сметаат лица кои ги поврзуваат
следните околности во врска со стекнувањето со хартии од вредност:
- временскиот период во кој ги стекнувале хартиите
од вредност, во случаите кога две или повеќе лица во
одреден временски период истовремено или постепено
купуваат хартии од вредност на друштвото;
- начинот на стекнување на хартиите од вредност,
кога хартиите од вредност се стекнати од страна на две
или повеќе лица на идентичен начин - трговски преноси или нетрговски преноси без разлика на основот на
нетрговскиот пренос, а особено во случај на трговски
преноси:
а) кога хартиите од вредност лицата ги купувале од
едно исто лице, било како сопственик било како полномошник на други сопственици на хартии од вредност
или
б) кога при трговскиот пренос условите за продажба се непазарни, невообичаени или
в) кога трансакциите се извршени преку исто овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност или
г) кога во врска со хартиите од вредност на целното
друштво преку медиумите вклучувајќи го и интернетот
или на друг начин, се објавени информации кои влијаат на обемот на тргување или цената на хартијата од
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вредност или други информации од кои може да се заклучи дека две или повеќе лица стекнале или имаат намера да се стекнат со хартии од вредност на целното
друштво или
д) кога едно или повеќе лица се стекнале со хартиите од вредност во свое име, а за сметка на друго лице,
односно кога парични средства за купување на хартиите од вредност во име на овие лица се обезбедени од
страна на другото лице или другото лице им нуди други поволности на овие лица или постојат други дејствија кои укажуваат дека лицата стекнувале во свое
име, а за сметка на другото лице или
ѓ) кога едно или повеќе лица склучиле договори
или презеле други дејствија со друго лице (купувач) од
кои произлегува дека лицето или лицата се обврзуваат
дека ќе му ги продадат акциите што ги поседуваат во
целното друштво или со кои се договараат за остварувањето на правото на глас или
е) кога хартиите од вредност се дадени во депозит
или во залог или дрго финансиско обезбедување или
кога на друг начин привремено е пренесено правото на
глас од истите на лице, кое има право да гласа во негово име и по сопствена процена, односно без упатство
за гласање од законскиот имател ;
- процентуалното учество во вкупниот број на хартии од вредност што веќе го имаат, поединечно и заедно со лицата со кои дејствуваат заеднички, пред дополнителното стекнување со хартии од вредност на друштвото, особено кога пред стекнувањето заедно поседуваат помалку од контролниот праг на преземање или
помалку од потребното мнозинство утврдено со закон
и статутот на друштвото за донесување на одлуки;
- процентуалното учество на дополнително стекнатите хартии од вредност во вкупниот број на хартии од
вредност на друштвото на секое од лицата поединечно
и заедно со другите лица, особено кога процентуалните
учества на секое од лицата кои дејствуваат заеднички
се исти или слични, кога поединечно или заедно го
надминуваат контролниот праг за преземање или потребното мнозинство за донесување на одлуки или кога
меѓу нив има лица кои претходно не биле акционери на
друштвото или пак нивното учество било незначително
или недоволно за остварување на контрола во друштвото.
(2) Критериумот под точка г) алинеа 2 од ставот 1
на овој член се утврдува само кумулативно со постоењето на некоја друга од околностите наведени во став
1 на овој член.
(3) Во смисла на член 5 став 1 алинеа 4 од Законот
за преземање на акционерски друштва, заеднички дејствуваат и лица кои на собранието на акционери на
целното друштво заедно предлагаат и донесуваат одлуки за чие донесување како предлагачи имаат потребно
мнозинство гласови, кои одлуки особено се однесуваат
на изборот на членовите на органот на управување односно надзорниот одбор на целното друштво или на
деловната политика и стратегиските насоки на целното
друштво.
(4) При оценување дали лица дејствуваат заеднички
во смисла на член 5 став 1 алинеја 4 од Законот за преземање на акционерски друштва, кога одлуките се однесуваат на изборот на членовите на органот на управување односно надзорниот одбор на целното друштво,
се води сметка и за следните состојби:
а) дали постои поврзаност помеѓу некој од предложените членови на органот на управување, односно на
надзорниот одбор и било кој од акционерите кои ги
предлагаат.
Се смета дека постои поврзаност доколку се исполнети следните услови:
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- постои или постоела претходна поврзаност помеѓу
акционерите кои ги предлагаат и предложените членови на органот на управување, односно на надзорниот
одбор;
- постојат договори или спогодби, пишани или непишани, помеѓу акционерите кои ги предлагаат и предложените членови на органот на управување, односно
на надзорниот одбор во врска со предложениот избор;
б) бројот на предложените членови на органот на
управување, односно на надзорниот одбор што се избира или се заменува во однос на вкупниот број на членови на органот на управување, односно на надзорниот
одбор.
в) позициите во органот на управување, односно
надзорниот одбор што ги имале членовите чија смена
се предлага, а ќе ги преземат предложените членови на
органот на управување, односно на надзорниот одбор.
г) траењето на мандатот на предложените членови
на органот на управување, односно на надзорниот одбор.
д) дали некој од акционерите кои ги предлагаат
членовите на органот на управување, односно на надзорниот одбор, директно или индиректно, ќе има друг
интерес од нивниот избор освен неговиот интерес за
акциите на друштвото.
ѓ) дали ново избраните лица за членови на органот
на управување, односно на надзорниот одбор на правните лица, непосредно пред изборот стекнувале хартии
од вредност од целното друштво кои заедно со хартиите од вредност на лицата кои го предложиле нивниот
избор го надминуваат контролниот праг на преземање,
а изборот за членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор е извршен веднаш по стекнувањето на акциите.
Член 3
(1) Во смисла на член 5 став 2 од Законот за преземање на акционерските друштва, правни лица дејствуваат заеднички доколку истите согласно Законот за трговски друштва се дефинирани како друштва со значајно учество, мнозинско учество или со мнозинско право
на одлучување, друштва со заемно учество, како и зависно и владеачко друштво, а кои за целите на Законот
за преземање на акционерските друштва претставуваат
друштва поврзани во група.
(2) Во смисла на член 5 став 2 алинеи 1 и 2 од Законот за преземање на акционерските друштва, се смета
дека дејствуваат заеднички и:
- правните лица кои се контролирани од едно или
повеќе физички или правни лица, поединечно или заедно со лицата што дејствуваат заеднички со нив;
- две правни или физички лица кои заедно, сами
или со други лица што дејствуваат заеднички со нив
остваруваат контрола во трето правно лице.
Член 4
(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на критериумите за поврзани лица (Службен весник на РМ бр.
59/2002).
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